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OGOLNE WIADOMOSCI WPROWADZAJACE

1. ZARYS ROZWOJU STENOGRAFII

Historia stenografii, jako pisma krdtkiego, si?ga czasow starozytnych. Od antycz-

nego pisma skroconego, ktore odpowiadaio owczesnym iiterom pisma zwyktego,

poprzez przeobrazenia zwiazane z ewolucja. pisma zwyktego i zmianami narz?dzi

do pisania - stenografia przeksztatca si? z pisma wyrazowego i zg+oskowego w pis-

mo oparte na znakach dzwi?kow i na okreslonych regu-frach.

Nazwa stenografia — uzyta po raz pierwszy w roku 1602 przez Johna Willisa

na oznaezenie pisma skroconego - pochodzi od wyrazow greckich stenos (zwi?z-

ry) i graphein (pisac). Mimo ze nazwa ta przetrwa+a w tym brzmieniu do naszych

czasow, nie nalezy sadzid, ze stala si? jedynym okresleniem pisma skroconego.

Cz?sto spotykamy nazwy takie, jak brachygrafia (krotkopis), tachygrafia (pr?d-

kopis), rychlopis, £cis*opis, tesnopis itp. Biorac jednak pod uwag? to, ze kazdy

z tych wyrazow zawiera w sobie okresienie szybkosei tub zwi?z*osci tak charak-

terystycznej dla skrdconego sposobu pisania, utozsamiamy te nazwy z powszech-

nie dzisiaj przyj?ta. nazwa. stenografia.

Post?p w dziedzinie nauki i literatury oraz ciajjte wzrastajaca potrzeba wiernego

utrwalania zywego sJowa sprzyjaja. rozwojowi stenografii. Pojawiaja. si? dwa rozne

sposoby rozwiazywania budowy pisma stenograficznego, a co za tym idzie, dwa

rozne kierunki w tworzeniu systemow stenografii. Wykszta+ca si? wyrazny podzia*

na systemy geometryczne i systemy graficznc.

Systemy geometryczne oparte sa. w swoich zatozeniach na Hnii prostej kreslonej

w czterech rdznyeh kierunkach, koie, po+kolu o roznym rozchyfeniu i na punkcie.

Przedstawicielami ich sa.: w Anglii - Pitman (1837), we Francji - Duploy6 (18671.

Systemy graficzne budowane sa. z elementdw pisma zwyktego, biegnacych naj-

cz?$ciej w jednym kierunku. System graficiny dzi?ki swej kpnstrukcji umozliwia

uzyskanie wi?kszej szybkosci pisania i wi?kszej bieglosci w odczytywaniu niz

system geometryczny. To sprawia, ze stenografia graficzna jest bardziej rozpow-

szechniona niz stenografia geometryczna.

Stosowane w Polsce systemy stenografii naleza. do grupy systemow graficznych.

Spoirdd wielu systemdw najcz?s*ciej reprezentowane sa. trzy: Gabelsbergera-Po-

liriskiego (1861), Stanis+awa Korbla i Jednolity System Stenografii Polskiej (1955).

2. PRAKTYCZNE ZNACZENIE STENOGRAFII

Wszechstronny rozw6j zycia gospodarczego, naukowego, kulturainego i sporeczno-

politycznego stwarza w coraz wi?kszym stopniu potrzeb? doktadnego utrwalania

tresci roznego rodzaju wypowiedzi na zjazdach, konferencjach, naradach, sym-

pozjach, wykfadach itp. Zadaniu takiemu w szerokim uj?ciu moze sprostad jedynie

stenografia, ktora zapewnia dok+adne notowanie, a co za tym idzie wierna. tran-

skrypcj? zywego s-rowa.

Oprocz obsrugi wszelkiego rodzaju zebrari i konferencji stenografia usprawnia co-

dzienna. prac? biurowa. rzesz sekretarek, korespondentek, referentdw itp., wytrzy-

mujac konkurencj? magnetofonow i dyktafondw.
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Stenografia moze bye" zastosowana rdwnolegle z mechanicznymi urzadzeniami

rejestrujgcymi dzwiek. Mechaniczne urza.dzenia nie zawsze moga bye" wykorzystane
{np. gdy g+osy padajq z rdznych stron sail, albo gdy na salt jest zbyt duzy haias), nie

zawsze zapewniaja. sprawne ostateczne wykonanie pracy (np. maszynistka moze
przepisywac tekst dopiero po wygJoszeniu nagrywanego przemdwienia) oraz nie daja.

mozliwosci skorygowania tresci. W tych wypadkach stenografia jest konieczna jako

pomocniczy lub samodzielny sYodek zapisu.

Nalezy r6wniez dodad, ze stenografia jest bardzo przydatna w pracy dziennikarzy,

pracownikow naukowych oraz studentow, a powiazanie umiejetnosci stenografowa-

nia i pisania na maszynie stwarza — zwraszcza dla kobiet (stenotypistki) — nowe
mozliwosci zatrudnienia.

3. CHARAKTERYSTYKA PISMA STENOGRAFICZNEGO

Stenografia jest to pismo krotkie oparte na znakach utworzonych z elementdw gra-

ficznych pisma zwykiego. Oprocz specjalnych skrdconych znakow dla liter alfabetu

pismo to charakteryzuja. takze uproszczenia, majace na ceiu maksymalne jego

skrocenie.

3.1. Uklad liniowy

Graficzne wrasciwosci pisma stenograficznego powoduja, koniecznose* uwzgl^dnienia

podziaiu pionowego, a co za tym idzie uzywania w poczatkowym okresie nauki

specjalnego ukiadu liniowego.

Uktad ten skfada si§ zasadniczo z czterech linir {linie pomocnicze oddzielaj^ jedynie

poszczegolne ukrady od siebie), z ktorych kazda spefnia okreslonq funkcjQ. Podziat

ten wyglada nast^pujqco:

Linia pomocnicza gorna

Linia gdrna

Linia sYednia (kontroina)

Linia podstawowa (g+owna)

„ Linia dolna

Linia pomocnicza dolna

Linia podstawowa (gtowna), jak sama nazwa wskazuje, jest linia, najwazniejszq

i stanowi punkt oparcia dla znakow alfabetycznych.

PozostaJe iinre odgrywaja. jedynie pomocniczq role;, pozwalajac na wtaseiwe odmie-

rzanie wysokosci znakow i ustalanie wielkosci przesuni^c przy zmianach pozycji

(np. oznaczanie sarnogrosek). Sa. one stosowane tylko w okresie przerabiania teorii

pisma stenograficznego

.

3.2. Wieikosc znakow

Pod wzgiedem wielkosci znaki stenograficzne dzieli si§ na dwie grupy: znaki duze

i mare. Znaki duze maja. dalszy podzia+ wedlug wielkosci na znaki jednomiarowe,

dwumiarowe i trzymiarowe.

6
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Biorac pod uwage. po+ozenie w uk+adzie liniowym, znaki dwumiarowe dzieli sis

z kolei na gorne i dolne. Po+ozenie znak6w w liniach oraz ich proporcje zifustruje

najlepiej ponizszy wykres:

A. jednomiarowe
B. dwumiarowe

*
.

C, trzymtarowe

/ / a /
/ / 2. Znaki mate

1. Znaki duie

33. Oznaczanie wielkich liter i interpunkcja

Wsrod znakow stenograficznych nie rozroznia sie. liter marych i wielkich. Tyiko

przy rzeczownikach w+asnych zaznacza sie. wielkie litery za pomoca. krotkiej po-

ziomej kreski umieszczanej pod iinia. podstawowq. Kresk§ stawia si$ po napisaniu

ca-tego wyrazu. Interpunkcja stenograficzna przewiduje jedynie kropke^ w postaci

matej poziomej kreseczki w pofowie pola srodkowego (— ) oraz niekiedy pauze.

(myslnik) lub dwukropek w formie dwoch takich kresek obok siebie ( ).

34. Kat kreslenia znakow

Podstawowym ka^tem kreslenia znak6w stenograficznych jest kqt 45°. W nielicz-

nych tylko wypadkach (niektdre znaki) ka^t ten ulega zmianie.

4. WSKAZOWKI METODYCZNE

Nauka stenografii wymaga systematycznosci i dokradnosci w wykonywaniu cwi-

czen.

W okresie nauki stenografii trzeba kfaid szczegdlny nacisk na starannoic* i doklad-

noid pisma, a takze na zachowanie ukosnego kierunku znak6w stenograficznych

(kat 45°).

Kazda. parti§ materta+u nalezy przerabiac systematycznie, starannie i dokfadnie,

odezytujac i piszac kazde dwiczenie przynajmniej od 3 do 5 razy, Znaki stenogra-

ficzne nalezy kreslic precyzyjnie, opierajac sie. scisle na podanych w podrfczniku

wzorach. Do czasu poznania wszystkich zasad teorii pisma stenograficznego nie na-

lezy pisac dowolnie dobieranych wyrazow.
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W pocza.tkowym stadium nauki nalezy uzywac* specjainych czterolinijnych zeszyttfw,

maj^cych system liniowy zgodny z przedstawionym powyzej wzorem.

Pisac* nalezy mi?kkim o+6wkiem (HB tub B).

ZNAKI SPOtGtOSEK I SAMOGtOSKA „A"

1. ZNAKI SPOt-Gt-OSKOWE JEDNOMIAROWE

k p w f m z 14 szcz

Technika kresienia znakdw (znaki w powiekszeniu)

k — rozpoczyna si? ostro od linii sredniej (kontrolnej), biegnie

do finli podstawowej (g+ownej), gdzie koriczy si? tworzac

45° z ma. ka.t 45°

p — rozpoczyna si? ostro od liriii sVedniej (kontrolnej) i bieg-

nie pod ka.tem 45° ku podstawowej, przechodzac w kori-

cowej cz?$ci w zaokrajjlenie wielkosci 1/4 miary * yt

'
'/'/ ' w — rozpoczyna si? od 3/4 pola srodkowego zaokra^gieniem

%£--- wielkosci 1/4 miary i biegnie do linii podstawowej, gdzie

koriczy si? ostro tworzqc z nia. kat 45° (odwrotnie napt-

sany znak „p")

f — rozpoczyna si? jak „w", a koriczy si? jak „p", cz?§d

srodkowa znaku, la.cza.ca oba zaokra.glenia (gorne i dol-

ne), biegnie pod kqtem 45°
j?\M

8

m — rozpoczyna si? w potowie pola srodkowego p?telkg

lewoobrotowq wielkosci 1/2 miary; w cz?sci kresionej

ku linii podstawowej kresii si? ten znak tak jak „p"

— rozpoczyna si? jak „w" zaokra.gleniem przy linii kon-

trolnej, biegnie ku podstawowej i koriczy si? prawo-
obrotowa. p?telka. w zasadzie wielkosci 1/2 miary (wiel-

kosc p?telki zalezy od wysokosci i sposobu taczenia

z nast?pnym znakiem; znak „z" wyglada jak odwrotnie
napisany znak „m")
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14 — jest to eiipsa rozpoczynajqca st$ od finii podstawowej,

kreslona ruchem lewoobrotowym, ktorej os duza two-

rzy z liniq podstawow^ k^t 45° (konczy sIq na tej linii)

szcz — jest to eiipsa rozpoczynaj^ca si? od linii kontrofnej, kreslo-

na ruchem prawoobrotowym, ktdrej os* duza tworzy z lini^

podstawowq kqt 45° (konczy si§ przy linii kontroinej).

R6znic$ mifdzy znakami „\A" \ „szcz" uwydatnia odmienna technika tgczenia

tych znakow.

t^czenie znak6w

W celu zachowania pJynnosci pisma stenograficznego znaki w wyrazach i^czy si$

bez odrywania olowka od papieru.

Ze wzgl^du na rozne konstrukcje znakow l^czy siq je:

1) za pomoc^ kreski Iqcznikowej:

a) widocznej,

b) niewidocznej (kreslonej po linii znaku poprzedniego lub nastQpnego),

2) bezposrednio — ten sposdb +qczenia zostanie omdwiony przy znakach malych.

Przykiady potqczeri:

S + f./9f AS -^ /.-'/A/A
mm km pw

7*7.-7/. A/*/.-/* AA/-/ZT
wf PKP 7 MPK

A/.*/.-//. AA /-/A/. 'A'M-M
KPP PKF PWP

2. SAMOGLOSKA #fA"

Znakiem alfabetycznym „a" jest kreska wielkosei dwdch miar (niekiedy nieco

skracana iub przediuzana), kreslona z doJu w gor$.

Na pocz^tku wyrazu J^czy si§ „a" bezposVednio

z nast^pnym znakiem, w zwi^zku z czym znak alfabetyczny

„a" moze ulec zmniejszeniu przy -r^czeniu ze znakami ma+y-

mi lub przediuzeniu przy Igczeniu ze znakami duzymi

rozpoczynajgcymi si§ w gornej czeJci uk-radu liniowego:

* Przy rzeczowmkach wiasnych duza literf oznacza si$ przez podkreilenie wyrazu krdtkq

poziomq kreseczkq w poczqtkowef fego cz$tei (tutaj: skrdty nazw instytucji, organizacji itp.).

9
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W s r o d k u wyrazu oznacza si$ „a" przez po-raczenie dwoch spoigiosek:

yy m m s# y # //
mam warn lam mak zak kaz pak

m w m.
tak la* paw

:m
wamp

Jednak nie zawsze pomi^dzy spdtgioskami wyst^puje tta", tym
~~

niemniej sens wyrazu (ewentualnie kontekst) umoziiwia prawi- _
dtowe odczytanie:

Znaki lewo- i prawoobrotowe U4", „szcz") wpisuje si$ w zaokr^glenia znakdw,
przy czym zaokra.glenia te nalezy w miar§ potrzeby rozszerzad (w potaezeniach
tego typu z ,J4" zawsze w sYodku pofaczenia wyst^puje samogtoska „a"):

pal fapa* kapat tamat matz patat szczaw

Na kortcu wyrazu znak „a" rozpoczyna sie od zakortczenla poprzedniego
znaku spdfgroskowego i biegnie ku linli gornej pod katem 45°. Znak ten trakto-
wad nalezy jako dwumiarowy, jednak w pewnych okolicznosciach moze ulegad
zmniejszeniu (w grantcach do 1 1/2 miary):

papa kapa
is. tm.

mapa lama lampa

malwa iawa kawa

Samog*osk$ „a" po „k" i „ch-h" na kortcu wyrazu nalezy pomijad, o He nie wy*
st^puje dwuznacznoid przy odczytywaniu:

ZZ rx/ ay zr y/y ///-/y /y-
patka tapka latka waika mapka papka paka pak

tqczenie znakdw lewoobrotowych po „a":
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•Lqezenie ,£*'po znakach prawoobrotowych:

paszcza

Znaki lewo- i prcwoobrotowe po napisaniu wygl^dajg identycznie — rdzni je jedy-

nie technika f^czenia.

Rdznice w iqczeniu J-f" I ,AZCz":

+apa szczapa paia paszcza.

3. ZNAKI SPOLGtOSKOWE DWUM1AROWE

Znaki spdtg+oskowe dwumiarowe dzielimy pod wzgl?dem poiozenia w ukladzie

liniowym na dwie grupy: gdrne i dolne.

Gdrne znaki zajmuj^ wysokos*d poia srodkowego i gdrnego, dolne zas" — srodko-

wego i do Inego.

Technika kreslenia i ^ezenia tych znakdw jest podobna do kreslenia i Iqczenia

znakow poznanych poprzednio.

A. Znaki gdrne

/

b cz h = ch tw-tow = tf

Technika kreslenia znakdw (znaki w powi$kszentu)

— rozpoczyna si? ostro od linfi gdrnej i bieg-

nie pod kqtem 45° ku podstawowej,

przechodzgc w koncowej cz?ici w za-

okrqglenie wielkosci 1/4 miary

cz — rozpoczyna si? od linii kontrolnej p$-

telk^ lewoobrotowq wielkosci 1 miary,

a koriczy si? na linii podstawowej za-

okragleniem wielkosci 1/4 miary (jak

11
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h-ch- rozpoczyna siq p§telkg lewoobrotowq
jak znak

,fcz" i koriezy $15 ostro przy
linii podstawowej, tworz^c z niq kgt
45° (jak „k", „w")

tw — rozpoczyna si$ na wysoko&i 3/4 pola

gdrnego zaokrqgleniem wielko&i 1/4 Hila-

ry, daiej biegnie pod k^tem 45° ku linii

podstawowej, przechcdz$c w koricowej
ezejci w zaokr^glenie wielkosci 1/4 mia-
ry (podobieristwo ze znakiem „f")

Przykiady:

czapa czapka macza tamacz

hak macha waha pcha (pacha)i tatwa

CWICZENIE 1

Odczytad i przepisac trzy razy nastepujqce przykiady:

*&
1 toJ^"-podol^idkpojr-pomfr*l( umogto$kf^"Tukafav)ym.
12
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B. Znaki dolne

7"
koricowe

Technika kreslenia znakow (znaki w powi$kszenRj)

g — rozpoczyna si§ ostro od linii kontrolnej,

biegnie pod katem 45° ku linii dolnej,

gdzie przechodzi w prawoobrotowa, pf-
telk$ wielkosci 1 miary, koriczaca. sie

przy iinii podstawowej

— rozpoczyna si^ na wysokosci 3/4 pola

srodkowego zaokragleniern wielkosci 1/4
miary, biegnie ku linii dolnej i przecho-
dzi w prawoobrotowa. petelk$ wielkosci

1 miary koriczaca, si? przy linii podsta-

wowej (zakohczenie jak w znaku „g")

— rozpoczyna sie. w poiowie pola sYodko-
wego p^telka. lewoobrotowa, wielkosci

1/2 miary, biegnie ku linii dolnej i prze-

chodzi w prawoobrotowa. petelke; wiel-

kosci 1 miary koriczaca. siq przy linii

podstawowej (pocz^tek jak znak „m",
koniec jak ,&", „sz")

na koricu wyrazu — rozpoczyna sie; jak znak
poprzedni „c", a kortczy sie; lekkiem wy-
gi$ciem w lewo na linii dolnej

dz — jest to elipsa rozpoczynajaca si$ od linii

kontrolnej, kres*lona ruchem prawoobro-
towym, ktdrej os' duza tworzy z liniq

doing kat 45°

13
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Przyktady:

apaszka // baca >/pa*ac

CWICZENIE 2

Odczytac* i przepisad trzy razy nast?puj3ce przyktady:

4. ZNAKI SPOtGLOSKOWE MA-LE

^O. ±*L O* SL r^ ^.
n nt—nd

Technika kresienia znakdw (znaki w powi?kszeniu)

t — rozpoczyna si? ostro na linii podstawo-
wej f przechodzi +ukiem na wysoko&i
1/3 miary w ostre zakonczenie rdwntez
na tinii podstawowej

— rozpoczyna si? ostro od 1/3 miary i prze-

chodzi tukiem przy linii podstawowej
w ostre zakonczenie na wysokoici 1/3

miary (znaki „t" i „s" $3 to krzywe po-
chyione zgodnie z kierunkiem pisma)

r —

d -

jest to okraj srednicy 1/3 miary rozpo-
czynaja.cy si? od tinii podstawowej,
kreslony ruchem lewoobrotowym

jest to okrgg srednicy 1/3 miary rozpo-
czynajqcy si? na wysokosci 1/4 miary,
kreslony ruchem prawoobrotowym ~arw

14
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n — rozpoczyna si§ ostro na linii podstawowej

i wezykiem, ktorego wypuk+a i wkl^sta

czes'c S3 jednakowe przechodzi w ostre

zakoriczenie na wysokosci 1/3 miary

nt-nd — rozpoczyna sie. ostro na wysokosci

1/3 miary, biegnie ku linii podstawo-

wej tworzac z nia. kat 135°

z — jest to punkt kreslony ruchem iewo-

obrotowym

{.aczenie znakow

0pr6cz omowionych juz sposobow taczenia znakdw za pomoca. kreski Jacznikowej

raczy sie. znaki bezposVednio:

1 ) kreslac jeden obok drugiego

r^J w ~ru^J
n nas

4- ^J '

? *>-% = 'A
w t wat

7-^=/ —

^Cl

ch n chan k t kat

— 2) skracajac kortcowa. cze&S pierwszego znaku lub poczatkowa. drugiego znaku

-A
O-

ici

ez

:e-

ej

ft

z jOl
cz czar bar bat

/+„. + ()-//J a
k n I kanal

o- P r z y k \ a d y:

a)

1 Zmk 'Y'po „k 9fwko*mMQMizumoiTMpommqdJeie8pomi^
znacznosci wyrazu.

15
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mandat (cantata

CW1CZENIE 3

Wszystkie cwiczenia majace forms stenogramu nalezy odczytywad i przepisywad
po trzy razy, natomiast teksty dwiczeri podanych pismem zwyklym nalezy przeto-
zyc na stenogram (przepisujac tylko jeden raz, jezeli dwiczenie odbywa sie. bez
kontroli nauczyciela).

a.

t/J // S.S/ /.M „S /tk

//, WA. 7J

^tttj^ Mi?-Z7rzrgw &>#/uV
W wypadku dwuznacznoici w odezytywaniu wyrazu samogioske „a'\ ktoref opuszczenie
powoduje dwuznacznosc, oznacza sie znakiem diakrytycznym w postaci kropki Znak
ten stawia sie pod spotgioskq poprzedzajqcq .,a" po napisaniu wyrazu.
Dwie spotgtoski jednakowe lub podobne, wystepufqce razem, oznacza sie jednym znakiem.
Nalezy pomifac' koncowy znak „i" wysrepufqcy po spoigiosce w wvrazie uzytym w cza-
ste przesziym.

16
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;W%' /$ ^j j,

szata, lata, sztaba, akta, tafta, mat, haft, Sasza, samba, spa*, sapa*, schab, sala,

safata, pasaz, masa, pas, was, las, rafa, rama, rabat, marka, farba, farsa, mara, brat,

brama, fraszka, armata, czar, dasz, dba f
wada, spada, fa+da, bada, ballada, fasada,

Padwa, czad, nafta, napada, nas, bagna, tadna, kanwa, altana, ananas, ranga, falbana,

San, parkan, sandacz, mandat, fant, zmaga, zbadana

Odczytac wszystkie zdania, a nast^pnie przepisac* je przynajmniej trzykrotnie,

odezytujae za kazdym razem.

^- mi-azwmx^^i
IH r\<4s & 1

IZ

Z z u£q. ^As z
- «€ Z

17
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'mi #/^/j/- r/^A^r/py^

r\AS I (J^/t/fM- a^^^^^Z^^^
TZo^/,/?- #/M- //)

/

77^ ^ W M- JT)

'AO /Jtf) M. - tdW 'Jt

d.

Smaczna satata. Czarna sadza. tadna czarna tafta. Brak nam ananasa. Smaczna
babka. Zbadam smak. Mam awans. Masz czar. Barwna makata. Mata fa+da. Spadf
kasztan. Dam warn pas.

5. PISANIE ZNAKOW STENOGRAFICZNYCH NA JEDNEJ LINN

5.1 . G rafrczne podobieristwo efementdw znakow

1 . Zaokrajlenie poczqtkowych
Z. U dL y cz^sci znakow przy linii sred

niej (od 3/4 miary).

~7 ~7 ~/^ -? 2. Ostre rozpocz§cie znakow przy
linii sYedniej lub gornej.

3. Rozpoczecie znakdw lewo-

3) /> /> ~^~ obrotowg p^tla. jednomiarowa.
w polu gdrnym lub fewo-
obrotowg p^tla. od polowy
pola sVodkowego (1/2 miary).

dy / / /> f n—7^—- 4 - Zaokrajfeme koricowych cz$$*-

ci znakow przy linii g+6wnej
(do 1/4 miary).

5i
~7 7} ~f

5 - Ostre zakoriczenie znakdw na
1 / / / q v linii g+6wnej (kgt 45° lub

135°).

18
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6. Zakoriczenje prawoobrotowg
p?tl3 jednomiarow^ w potu

dolnym lub prawoobrotow^
p?tlq do polowy pola kod-
kowego (\I2 miary).

7. Znaki lewo- i prawoobrotowe

w postaci elipsy, okr?gu lub

punktu.

52. Pisanie na jednej finii

—W okresie nauki zaieca si? jednoczesne wykonywanie dwiezetf w zeszytach o spe-

_cjalnej liniaturze, dostosowanej do pisma stenograficznego i w zeszytach (lub blo-

kach) o.jednej linii.

— Niepe+ny uktad liniowy w tych zeszytach (tylko linia podstawowa - glowna)

_oraz stosunkowo mate odlegtosci mi?dzy liniami zmuszajg pisz^cego do zmniej-

szania wielkofci znakow stenograficznych. Wptywa to bardzo korzystnie na szyb-

kosc notowania.

Zmiana ta jednak nie mofe wp+yngd na starannoic i dok+adnoid pisma. Znaki

13 stenograficzne muszq zachowad swoje cechy charakterystyczne, odznaczac si?

^ precyzj^ wykonania, a takze zachowad nieodzowne pochylenie pod kgtem 45°.

Pocz^tkowo duz§ trudnosc sprawia zachowanie w+a&iwej proporcji pomi?dzy po-

szczegolnymi wielkosciami znakdw.

Aby zapewnic sobie uzyskanie odpowiedniej proporcji w liniach, nalezy po prostu

podzielic pole przeznaczone do pisania. Najw+asciwiej bytoby uznac jedn^ czwar-

t^ odlegiosci mi?dzy liniami za 1 miar?, a nast?pnie proporcjonalnie zwi?kszac

;h lub zmniejszac znaki. Pisanie nalezy rozpoczynac od prostych, usystematyzowanych

'a
1

, zdari lub zwrotow. Pontewaz nalezy pisac na kazdej stronie w dwoch kolumnach,

powinno si? kartki zeszytu podzielic pionowo na pofow?.

Przy pisaniu w specjalnym bloku do stenografii nalezy zapisywad najpierw wszystkie

strony nieparzyste, a nast?pnie - po odwroceniu bloku - uzupetniad w ten sam
"Y

sposdb pozostaie wolne strony.

P rzy k tad:

1. Na poczqtek przeniesmy na 1 lini? zdania i zwroty ze znakami jednomiarowymi:
>

«_s/> />/ - Anns- fm /?-
Mam mak. Kapat lak. -Lamat pal.

y

: 2. Nast?pnie wprowadzmy znaki dwumiarowe, ktore przy zachowaniu wfasci-

wych proporcji musz^ bye dwukrotnie d+uzsze od poprzednich:
n

a

a) znaki gorne

^ tatwa kabala. Paszcza hwa. Mala zabka.

19
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b) znaki dolne

Wasz bagaz. Mata apaszka.

3. Wreszcie dodajmy znaki mate, majgce 1/3 wysokosci znakdw jednomiarowych

CO LA (Us &L (a-/ l
Mam fant. Dam warn pas. Smaczna babka. Spada / / dzban.

Dasz nam rabarbar.

6. SKROTY

6.1. Podstawowe sposoby tworzenia skr6t6w i technika ich kreslenia

W celu osi^gni^cia wi^kszej szybkosci notowania stosuje si<* w pismie stenograficz
nym stale skroty czesto powtarzajqcych si§ wyrazow.

Rozrozniamy kilka sposob6w tworzenia skrdtdw stenograficznych:

1) napisanie poczqtkowego znaku lub poczqtkowej cz^sci wyrazu:

z l z /--... ; - n—zr~-
ma bardzo czas yco na saml*, -e, -o) raz /albo kazdy

2) napisanie cz^sci koricowej wyrazu na linii sredniej jP
{skr6ty te charakteryzuje zazwyczaj zmfeniona pozy-

aZ
,

qa w uk+adzie liniowym):

ten tym-tam(-tem)

3) napisanie jednego ze znakdw wyst^pujqcych w srodku
wyrazu:

jeszcze

4) utworzenie formy umownej skrdtu - s^ to tzw. skroty utworzone nieprawi
d+owo:

/
&z—=**d'3 te 'Jak ^lub ze wszystko nasz{-a, -e)

W wielu skr6tach umownych widoczny jest wyrazny zwiazek graficzny ze skra
canym wyrazem, jednak wyst?puje w nich takze dodatkowo pewna nieprawid+o

20
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wosc, np. deformacja znaku („nasz"), zmiana pozycji w Irniach Uub", „wszyst-

ko"), zmiana kierunku pisma („dla", „ta") itp.

— 6.2. Laczenie skrotow —
Skroty wyst^pujqce w cz^stych zestawieniach ze

sobq mozna faczyc w jedna, ca+osc graficzna^* na co
UU»*£

sam na sam

ch Jezeli Jaczy si§ dwa skroty lub skrot i pelny wyraz, z ktorych jeden np. charakte-

ryzuje s»§ zmieniona. pozycjq w uktadzie Hniowym, nalezy poiaczenie dostosowac

do konkretnych mozliwosci graficznych:

_^ a) zmienic pozycji drugiegu skrdtu (lub pelnegowyrazu):

L r\A / Cv/ Ax /

tym razem ten sam tym samym dla nas jeszcze raz

b) umie&ic drugi skrot lub pe-rny wyraz we wtasci-

wej dla niego pozycji (przy istnieniu np. moili-

wosci powrotu do linii podstawowej): dla was tymczasem

W formach pochodnych skrotdw — kt6-

re tworzy si§ przez uzupe+nianie skrotu

gtownego poczatkowa, lub korfcowa. cz§s-

cia. wyrazu — niektore elementy skrdtu

moga. zmienic kierunek kreslenia (np.

element „ta" w wyrazie „tamta"):

Przyk + ady:

&* OL
tamten tamtym tamta

Co spada na tamten dach?

„) CWICZENIE 4

— Po wykonaniu dwiczeri w specjalnym zeszycie do stenografii przepisac zdania przy-

najmniej jeden raz w zeszycie o jednej linii.

21
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±J. G>£~L- y- «t x a# CW>& "

y~«<^ i^ CJ- ns r^J 6Z. r^O

^fo A

U-- UUL Cl Q /-vo & Z

' s, m^Jlz M o ZjsA

r\^^y a~L

c.

Bardzo +adna palnna. Co da warn badacz? Baca da nam dzban. Ten hamak dla chana.
Tam mam akta. Mam jeszcze czas. Wszystko co ma r nam da. Gdzie ten sad? Zbadam
wszystko jeszcze raz. Gdzie masz ten arak? Ta lub tamta iampa. Gdzie ta chata?

Ten park ma parkan. tadna parada. Bardzo smaczna kawa.

22
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POtACZENIA ZE ZNAKAMI LEWOOBROTOWYMI „L-t.

R, Z"

(1.
POtACZENIA ZNAKOW OSTRO ZAKONCZONYCH ZE ZNAKAMI
LEWOOBROTOWYMI

Znaki ,,1-t" i „r" znaj- —ry 737
dujq s'u? z !ewej strony £/ (/
znakow ostro zakori- Wkd wl-wal cha-chal thl-hal) tl-ta!

czonych: k*-ka+ wt-wat cbf-chat (M-hat) tt«ta*̂

^v
klaps wale cha+wa fatalna

.
»> rS ^ZX
kr-kar wr-war chr-char (hr-har) tar

«z
kram

sz
gwar Sahara latarka

Znak ,£' umieszcza si§ na znaku

ostro zakoriczonym (w dolnej cz§i-

ci tego znaku):
z z
kaz waz chaz-(haz)

3
nakaz waza hazard

CWICZENIE 5

7X/ ^ s^~<f s^ fi(* (MJ Z

1 Krata " lub t
,karta

n - w kontekicie zapis b$dzie zrozumiany jednozmczme.

23
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(jr*,^KS^K//jrff#^ w'/w mm
W'f/jf/t)///'// // ^/x). J»M

~y

b.

«t & ^^z

o£L - - S*/- /7^ - cm . aos-

€L ^ -

^
STX..S .^!W_

7 £

^^ r^*^

2. POMCZENIA ZNAKOW DWUMIAROWYCH ZAKONCZONYCH PETLA
DOLNA ZE ZNAKAMI LEWOOBROTOWYMI

Znaki lewoobrotowe w poiaczeniach ze znakami dwumiarowymi zakonczonymi
p^tla. dolrwi umieszcza si(? na tych znakach;. przy faczeniu p^tie zmieniaja kieru-
nek kresienia:

gz-gaz gr

gar

gim
gai (gat)

^
gaz //gram

szr
szar

sz! (szt)

szat (szai)
szal (szat)

cr

car

24

cl (ct)

cal (cat)

car catka
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_J. POJ-ACZENIA ZNAKOW LEWO- I PRAWOOBROTOWYCH ZE ZNA-
KAM1 LEWOOBROTOWYMI

Znak „z" wyst?pujaey na poczatku wyrazu
orzed znakami ,,1-t" i ,/" nalezy pisad od-

Tdzielnie (wykonujac bardzo bliskie tgcze-

nie) # jezeli za$ wyst?puje po tych znakach,

wdwczas nalezy na nich umieszczad tlz":

77/7 tp r>
zl-z* Iz-laz

tz-*az

zr rz

•raz-

a g
rl-ral

rt-rat

Ir-lar

W po+axzeniach „I4" z ffr" wpisuje si? zawsze znak

„r" w „I4" z zachowaniem kolejno&i wyst?powania

znakow w wyrazie:

^Znaki lewoobrotowe w po+aczeniach ze znakami ^

prawoobrotowymi pisze si? odpowiednio wyzej g
(Iqczone $3 zgodnie z technika, kreslenia znakdw): dar dai (dat)

2
radzat

4. POtACZENIA ZNAKOW „Z" I „DZ" ZE ZNAKAMI LEWOOBROTO-
WYMI

- Znaki lewoobrotowe po ,z" i „dz" znajduja. si? w pozycji podniesionej o1/3 miary:

^^ -^^^
\

zr-zar zl-zal zar zal *

Znak „dz" tworzy si? przez wpisanie znaku „d" cry vhf /
w zaokrajlenie g<5rne „z": ^^ <^xS/

dzat

Niekt6re po+aezenia znakow w wyrazach tworza. grupy podwdjne:

Dzakarta

gra+ (gr+ra+) /^g+az (g++*az)

CWICZENIE 6

-a-

Optimized by www.TmageOptimizer.net



b.

dL
/X/tV

- AOf (Jo. *q>

&LJf -/)£>&- <D <0

d_ y l^ <^S j/- <?~s jy- a? rx?£/
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5. POtACZENIA ZNAKOW ZAKONCZONYCH ZAOKRAGLENIEM DOL-
j NYM Z JL-t"

-
7L Z Z
p*-p* ml-cnt fl bl-b* czt

rtezpoSrednie po+aczenie znakow spd+gtoskowych
-akortczonych zaokrajleniem doinym ze znakiem

po*g+osek J-t" wyraza si? przez cz^sciowe za-

naczenie ksztaitu znaku „I4" (po znaku innej sp6J-

^ioski) i zakoriczenie potaczenia przy linii kontrol-

lej punktem kreilonym ruchem lewoobrotowym:

^ biacha cziapa*

plama blam

Przy wiazaniu znakow polaczeri z „14" z nast^p-

nymi znakami, rozpoczynajacymi %\% petelka., wy-
st^puja. pewne deformacje:

Znaki male po po+aczeniach z „l-i'

pozostaja. pod linia. kontrolna.:

.

biada

:WIC2ENiE 7

^ ^
1

- ^? g ^ -

rss O^l

Sadacz badat wrak. Chart warczat na nas. Warta wraca. Czarna krata. Gdzie ten

:aras? Wracam na czas. Kazdy ma nakaz. Ztamana szabla. Zta kalka. Gdzie nasza
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waza? Bardzo mala plama. Wszystko zdaiam. Bardzo nam was ial. Spadta h
Tarn pad a I grad. Szaias ma dach. Zfamat maszt. Kazdy wracat sam. Kramarz d

warn szal albo ptaszcz.

6. SPECJALNE ZNAKI DLA POt-ACZEN ZE ZNAKIEM „R"

^L <^
tr-tor dr-dor

Fazy powstawania znaku:

Znak f ,tr-tor" — jest to znak maly, rozpoczy-

naja.cy si? tuz przy linii podstawowej, kreslo-

ny ruchem lewoobrotowym, przechodzacy +u-

kiem przez 1/3 miary, a nast?pnie symetrycz-

nie przy linii podstawowej i koriczacy si? w miej-

scu rozpoczecia:

O .

tr-tor

-

trafna

O^
tort

£2: C^l
Znak „dr-dor" — rdzni si? od znaku „tr-t<

jedynie wielko&ia. (1/2 miary):

dr-dor

^Cl
dramat dorsz

Znaki „tr-tor" i „dr-dor" maja. cechy znak6w
lewoobrotowych, wobec czego taczy si? je

ze znakami zakorlczonymi ostro, zakonczony-

mi p?tlq, lewoobrotowym i itp., tak jak znaki

lewoobrotowe:

«v nfr
.Siktor

/
//szxtitm

rs/ oV-. od.,

Znak „pr-pro (prq)" roz-

poczyna si? przy linii

kontrolnej i iukiem prze-

chodzi w zaokrajglenie

przy linii podstawowej:

2

prasa prom

kadra kwadrat kwadrans

Pordwnanie ze znakiem „p

S k r 6 t y

:

28

rrpr-pro" jest znakiem zaokrqglonym —~^W ^ ^1/
i dolnej, w zwiazku z czym znaki lewo- (Lsy /fLs <L>tT

praika kapra! pratam

Znak
w cz?sci

obrotowe naiezy wpisywac w to zaokrajlenie:

~C^

rzecz trzeba praca
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|2
CWICZENIE 8

rJT ^£ r~y/. r-f c^'^TTT^/

77>- t/ <M a/ 7t/s//~ ata^eTZr-
prgd

— b.

tor
gad ' <r?f-^i/.

#>-&? <&-. /- /£? <Z~s>^ - #7 $s
ts\S

uo? "a?- $2?

^ ./7?-6 & f. - r-V? „^,,

c.

«P'

Dal nam tort. Ma wszystko co trzeba. Hazard — bardzo zia rzecz. Bardzo mala
tratwa. Trafna rada. Program dla aktora. Nasza kadra. Prom drzal. Bardzo zta

trasa. Kapral wracal tarn sam.

7. ZESTAWIENIE POROWNAWCZE

* 7.1. Po+aczenia z ,/' _, -_,

W potaczeniach, w ktorych spdtg+oski „t, d, s?y 8 Or
__, p" oddziela od „r" samog+oska „a", stosuje ^(tar)g War) {par)k

r' si? laczenie alfabetycznych znak6w spdlgrosek:

m
Specjalne znaki dla pofaczeri „r" (tr-tor, dr-dor, pr-pro) stosuje si§ w tym wypadku,
gdy wyst^puje bezposrednie potaczenie dwdch spotglosek, ewentualnie uzupel-
nione dodatkowo samogioska. „o" (zgodnle z brzmieniem po+aczenia):

29
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(tr)afna (dr)amat

Pordwnanie:

(tarjas (tr)atwa (tor)t

A
(darRam (dr)amat ra(dar) (dr)apacz

7.2. Potaczenia z J4"
Podobne zasady obowiazuja, przy laczeniu znakow koriczacych st$ zaokrajleniem
przy finii podstawowej {,Jb, p, m, f, cz") ze znakiem ,,1-t".

Pofaczenie rozdzielone samogtoskq „a":

(bal) /(paOac (faf)a

Bezpo^rednie po+aczenie spdtgtosek:

{ma+)a ma(czal)

zz
(bl)at (fl)aszka (czt)apat

Pordwnanie:

(pa!)ma (piJama {fal)ar>ga /^MfOanca

Pofaczenia znak6w ostro zakoriczonych i znak6w koriczacych si? p^tla. dolna, tworzq

zardwno grupy spbtgtoskowe, jak i grupy zg+oskowe z samogtoska. „a":

(Man {kar)czma (wr)ak (war)ta (har)acz

z z
30

(chr)apat (kl)an (kal)ka (chl)apa* (hat)da

Optimized by www.ImageOptimizer.net



n//mm (szOaban ^^(sza^as

Wyjqtek stanowi jedynie pol^czenie znaku „w" ze znakiem

„z", ktore stosuje si? tylko dla oznaczenia zgtoski „waz"

,wz" oznaczane jest innym znakiem, wprowadzonym w dal-

ie\ cz?Sci materialu teoretycznego):

zjL
(waz)a

n

'4

ZNAKI SAMOGtOSEK I ICH POtACZEfl Z „J"

1. SAMOGtOSKA ,£(*)"

- ukosna kreska dtugosci 1/2 miary, si?gajs|ca do wysokosci

1/3 miary.
121
e-?

Na poczqtku wyrazu:

a) po „e" (rozpoczynaj^cym si? od iinii gi6wnej) znaki mate

umieszcza si? w sYodku pola sVodkowego; nast?pne znaki

- z wyjgtkiem znakdw matych — wracaj^ w miar? moznosci

na lint? g+dwn^ lub zblizajs si? do niej (zasada linijnosci pisma)

:

b) po „e" znak „I4" przesuwa si? w prawo o 1/2 miary i jed-

noczes>iie podnosi si? o 1/3 miary:-&L
~£tk

c) przed znakami duzymi znak
samogloski „e" umieszcza

si? tak, by nast?puj^cy po
„e" znak spdfgloskowy roz-

poczynat si? we wlasciwym
dla niego potozeniu w li-

niach:

d) przed znakami duzymi rozpoczynaj^cymi si? zaokrggieniem _Z
n7r%aa?A *ie a" r\r7&? wvri+uzenie teao zaokraalenia: Ewaoznacza si? „e" przez wyd+uzenie tego zaokrgglenia:

W §rodku wyrazu:

a) po „e" znaki male pisze si? wyzej o 1/3 miary (w stosunku do poprzedzaj^cego

je znaku) i jednoczesnie przesuwa w prawo o 1/2 miary:

Hamlet

nast?pne znaki male pozostaj4 na Iinii pisma

znaku napisanego wyzej po „e" - duze znaki

wracaj^ do tinii podstawowej:

iE /~^
desant etap

31
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b) znaki dure po „e" przesuwa si<? w prawo o 1/2 miary, a „l~r" jednoczesnie poc
nosi o 1/3 miary:

^ ^
tew deszcz chleb

c) po znakach i potaczeniach kortcza.-

palec

cych sie przy finii kontrolnej, nast$- —xT/^ y^^-
puj^cy po „e" znak duzy pozostaje (/ c // '

szczep cz+ek emblemat

TL
z+e kable

uniesiony:

Na koricu wyrazu:

a) ukosna kreseczka dopi-

sana bezposrednio po za

koriczeniu poprzedzajq-

cego JF znaku spoi-

gioskowego:

b) po znakach spdlgtoskowych koricza^cych si$ za-
okrajleniem „e" oznacza si§ zmieniajqc kierunek
zakoriczenia znaku spdtgfoskowego na ukosny
(bezposrednio po zaznaczeniu zaokrqglenia)

:

barwne

W celu oznaczenia ,$" wykorzystuje si<? w zasadzie znak alfabetyczny „e":

jednak w wypadku zaistnienia awuznacznosci przy odczytywaniu wyrazu (co

wyst^puje - nawet w kontekscie - bardzo rzadko), „?" nalezy oznaezyc za

pomoca. znaku diakrytycznego w formie w^zyka:

m m - tf /r - z
!ek l*k szczeka

Dwukrotne wystqpienie „e" w wyrazie mu-
st bye dwukrotnie uwzgi^dnione:

S k r 6 1 y:

a.
te b^dzie chce lecz-lezy ledwie

Znak samogioski ,#" ulega skrdceniu w grcnicach do I J/2 miary w wypadku, gdy poprze-
azajq fta znaki podniesione (patrz zasady iqczenia ,m ").
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-W J$~S„ -6V W~ fsC ~*S*f/ W. ^g
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Tf^" (1~ il #L /ff&M 7^ Z ri>

OZ. ft^ r-sjfWf
d.

1^. fjj^ ^r?
/

ren, szmer, talerz, kadet, warek, krem, trema, kafel, mebel teba, zegar lege
frejdzle. cena, serw, chaber, perfa, kejs, kretf Wawel, helm, cech f heban nat
zagle, rzesza, Belg, sekta, kamera, sens, Kreta, kaseta, Szwed, Serb, sfera ti
lektor. mewa, kareta, pedat, kreda, rzesa, mech, fefczer, kabie, len, meta 'c3
rzepa, weina, beret, heca, bela, lew, ped, mer, bagnet, lep, (ewe, zieca+

V«^ O s^C? 'ZA.'Z*-^

at? 2? 2„- jgC

7?A 04f</.s ns-

3̂ - „/? n^^ .n,-

34
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£zekam na was. Medal dla zeglarza. Katedra ma zegar. Ten atctor ma talent. Szedt

mecz. Mam dla was meble. Ladna waza r lecz mata. Pada deszcz tub grad. Te
valce b^dzie grata kapela. Wracam na plaze

I POLACZENIA „IE-JE (1^^
— ukosna kreska dtugosci 1 miary, si^gaj^ca do wysokosci t/3

_ miary {zasady tqczenia analogiczne jak przy samogtosce „e"h
•± ie-je

4a poczqtku wyrazu:

A) zhaki mate i „l-t" po „ie-je" — po-

dobnie jak po „e" - podnosi si§

o 1/3 miary i jednoezeSnie prze-

suwa si§ na odlegtosd rown$ wiel- ——
kosci znaku „ie-je" (1 miara):

Jena jedwab -Jelcz

3) przed znakami duzymi pisanie znaku „ie-je" rozpoczyna si$ od linii podstawowej

(w odroznieniu od „e", kiedy to znak ten umieszcza si§ tak, by nast^pny znak

zajmowat swa, zasadnicza. pozycfe w uktadzie liniowym):

Porownanie:
ekran ""Emma

—W § r o d k u wyrazu stosuje %\% zasady

t^czenia jak przy „e" - zwi^ksza si§ tylko od-

;St§p od znaku nast^pnego:

Ewa echa

wierna makieta

ZS
fH

biede pies wiem
miedza

a koricu wyrazu dopisuje si$

-znak „ie-je" do ostatnrego znaku spot-

gtoskowego (tak jak przy „e"): sene pawie lepi?

^Po samogtosce oznacza si§ „ie-je" za pomoc^ kreski wielkosci znaku matego (1/3

miary), kreslonej z gory na dot pod k^tem 45° (zasady taczenia jak przy znakach

/nmatych):
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z£/^ //^ U^ ^W ~6^//̂

rb.

^ / SL

/
*tf«'tfW

^
lal

'T77ZZ

£.
'.J^-~ ~ Qs WJU /J?^7<

ie

Ay^/1 - <2 ^ry^ -^~ ~z

no ^"5^. , ~g£~dL rr^sC 2^—7

l^Li <~>£^s E^L

.?>- ^~-

?«•

j-wierna, rakieta, bierze, nabiera, bankiet, bieda, hiena, wiem, dziekan, kie+ f
zagief,

gietda, miecz, piecze
r
miedza, wiec, bieg, mieszka, serie, lepiej, grabie, Malaje, ma-

leje, niesie, nie da, niemal, nieme, nie wiem, maniera, wieje, knieje, mnie, sanie,

iadnie, karnie, niepamiftne

- /^ -/s* £>Z - Sj>~//?-

-n/z^.n^--
&
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^^ //£o u^ iw £1^/1*^

%̂
rwierna, rakieta, bierze, nabiera, bankiet, bieda, hiena, wiem, dziekan, kie+, zagief,

gieida, miecz, piecze, miedza, wiec f bieg, mieszka, serie, lepie, grabie, Maiaje, ma-
leje, niesie, nie da, niemal, nieme, nle wiem # maniera, wieje, knieje, mnie, sanie,

iadnie, karnie, niepami^tne

- &£* */s* ?^~ Sj^/I?-

-rS^.n^--
&

r^n -y^f^
37
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02.— ?j^— *?? o*y *&- &^ /y^ , as

e.

Pi$kna proza. Jechaiem tym szlakiem. Zmierzch spadt na ziemi^. Pafat gniewe

Jednak jedzie tarn ch^tnie. Gazda sieje mak. Bez iadnie pachnie. Gdzie jest ta pi

na baszta? Chmiel Jradnie si§ pnie.

3. POLACZENIA JO-JO (I4-M>'

— ukosna kreska diugo&i 1 1/2 rniary si^gajaca do wysoko
1 /3 rniary; zasady haczenia w wi ekszosci jak przy ,,ie-je" (rozni

io-jo omownione ponizej).

* Przyimek >X* iqczy sif z nastfpnym wyrazem.

2 Znak „sf " pisze sie Iqcznie z poprzedzafqcym go czasowmfdem; samogioske ffa'
f

kont

cq poprzedni wyraz tmktufe sie jak znak w irodku wyrazu (nie oznacza sie).

38
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Ma poczcjtku i w $ r o d k u wyrazu znaki podnosi si$ po „io-jo"

/jak przy „e" i Je-je" z oddaleniem o 1 1/2 miary lub tylko oddala o 1 1/2 miary:

?j*
. -2B.

fiolka ziomek

radio serio wabiq

Na kortcu wyrazu dopisuje —
~-*\% znak „io-jo" do ostatniego znaku

spbigtoski:

-Przed kortcowym „ja/' pomija si$ samo-

g*oski,^,^".„e"Ue"):
dajq ziefo /f wracajq

4. GRAFICZNE POROWNANIE ZNAKOW „E", JE-JE", JO-JO'

Na poczqtku wyrazu:

^W srodku wyrazu:
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Na koricu wyrazu:

baze
40^-
Sar? bazie sene

Po samoglosce (na koricu wyrazu):

(wyjainienie nastapi

w temacie:

„zbiegdw6ch
samoglosek'*) dale y^szaleje chwieje

t-^czenie ze znakiem „n":

bazia. serto

CW1CZENIE 11
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egion, trafione, kalafior, wiaza*, fiolka, jesion. piosenka, serio, biegaja^ mieszkaj^
neja.

-\a# „ ~/>.^/-/us> _ .^ /?^s>-
Sm

rj*^- 4? n.

w .^/-/^/7^ , ^^-„^^j?e

-^SJ2-- ?

5. SAMOGtOSKA J-V

j/ - jednomiarowa kreska biegnaca od linii gtdwnej do Unit sVedniej,
£ tworzara z finia. gfowna. kqt 45°.

i-y

Ma poczqtku wyrazu:
i) znaki mate po „i" umieszcza si? pod liniq srednia: , s' /

- Ida — Iran

_
3) „!-+" i inne lewoobrotowe znaki duze podnosi sie

ojedna. miar?:

liawa

":) pozostatyeh znak6w duzych
nie podnosi sie. - znak J" ~77 ~7?7—
+aczy sie. z ich poczatkow<| /r aZ/^
cz^sciaj « impet

-iA/ srodku wyrazu:

a) znaki male po „i-y" umieszcza sie; pod lima.
- sYednis:

~ b) J-+" i inne lewoobrotowe znaki duze pod-
- nosi si? o jedna. miar? (nad lini? sredniaj:

41
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c) pozosta+e znaki jed-

nomiarowe i znaki

dwumiarowe gorne

podnosi sif o po*

miary:

d) znaki dwumiarowe dolne podnosi si$ o ca

+3 miar$:

e) po znakach i po-

taczeniach kori-

czacych si§ przy

linii kontroinej

nast^pne znaki

(po „i-y") umiesz-

cza si§ odpowie-

nio wyiej:

szczyt

mimika bazylika

f) przy kilkakrot-

nym wyst^powa-

niu „i-y" w wy-
razie zaznacza —
$13 je kazdora-

zowo:

g) nastQpujace po znaku

podniesionym znaki ma-

le pozostaja. na linii

pisma:

natomiast znaki duze w miar§ mozno^ci wracajq na lini^ podstawowa. lub zblii

si^ ku niej (jest to tzw. zasada iinijnosci pisma):

WL
dywan pirat hydrant

h) zastosowanie znaku diakrytycznego „y" pozwala

uniknac ewentualnej dwuznacznosci; znak „y"

wyst§puje jako kreseczka pionowa wielkosci zna-

ku mafego; znak naiezy umieszczad pod poprze-

dzajaca. go spo+gfoska.:

Na kortcu wyrazu dopisuje si§

znak „i-y" do ostatniej sp6*gtoski: ^^yf nory
sanki narty planty

42
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gdrnych cz^sciach uktadu iiniowego

'j\ak\ „a" oraz „i-y" na koricu wyrazu
jlegaja. skrdceniu:

ikrdty:

/cytryna synteza

j bV+

/IWICZENJE 12

jezeli (jeSIi) wtasny w+aferwy zeby

Z
3T~sr #r //» ~/r -/>

^7*^/^7/""*/™ nW V,

Iff

—

/*&>». /^/^/^r^f^- r

^js> yj> m *

)

&> SJ&,

'EL

Z
^vZ //' ^ -
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c. ^ .^~^>/>~ZL /Q(m

w /y/ryr^^ rtfr />/ j*/y //O3
- a^g

/rg r/s/r-lF^/^s'-
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f «1? S7W /f-^^

\A

-

g ^222^= ^y- -X./?-?_- ssrp s//-

._.

Wieje ciep+y halny wicher. W+a&iwie nie wiem, co to jest. Rymarz szyje torby.

Zbierajs zioia. Kiedy pada deszcz, czytam gazety i ksiazki. Film byt bardzo cieka-

wy. Gdy minie zirna, b^dzie bardzo tadnie. Szef pisze pilne pisma. Jeszcze raz czy-

tam ten napis. Nios§ w+asna. waliz^. Sadzit mafiny. Promyk pada na filar. Rdza
niszczy nikiel. Daje nam wiasciwy szkic.

6. SAMOGtOSKA „Q" i,A">

— pozioma kreska d-rugosci pdl miary.

o-a.

45
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Na pocz^tku wyrazu.

a) umieszcza $13 f#o" na

wysokosci, na kt6rej

rozpoczyna si? nast?-

pujgcy po nim znak
spoJgloskowy;

it
orzech oziebienie 'Olza

~^Q
osad oda Oka optera oszczep omyJka

b) przy znakach rozpoczynajscych si? zaokr^gleniem (np. „w", „f') dla oznacze
„o" wyprostowuje si? poczqtkowq cz?^ zaokr^gienia:

W srodku wyrazu:

a) znaki male (z wyj^tkiem znakow iewoobroto-
wych) pisze si? po „o" pod liniq g*6wn§ (lub

odpowiednio inaezej, np. po poprzednim znaku
podniesionym): soda ton warkot.

pilot pawilon sad
v 2

ale: prad

b) znaki „r, z, rz, tr-tor, dr-dor, 14" w po+^czeniach z „o" i poprzedzaj^cyml
znakami zakoriczonymi zaokragieniem dolnym oraz znaki na$t?pujqce po
J^czeniach „do" i po^czeniach lub znakach koriczgeych si? przy iinii srednt

— przesuwa si? w prawo o 1/2 miary:

v^o
. s ^y rr\j

port resor braz motor madry roia "Don

rrn rr^
dodaJ doiar

46
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J
znaki jednomiarowe (z wyja.tkiem „14")

sie. po „o" o 1/2 miary nizej:

znaki dwumiarowe doine przesuwa

znaki dwumiarowe
gome przesuwa sie.

o 1 miare. nizej:

:er

ast^pne znaki (po obnizonych) wracaj$ na

nie. giowna., o ile nie dzief i ich od tej finii zbyt
—uza odlegtos*d i nie ma przeszkod z punktu wi-

zen ia zasad +aczenia znakow:

barometr ^motyw

i
;

Zasady specjalne:

p) ma-ry znak rozpoczynajacy

in wyraz przed „o" i przed

znakiem duzym umieszcza
sie. w miejscu rozpoczyna-

_ nia si$ znaku duzego; pod-
nosi s\q w ten sposob

— takze grup§ znakow ma-
-rych wystejpuja.cych przed

7 „o" \ przed znakiem du-
zym:

r

Cc (/~\i

trop sopran sgczy drobny

odroczenie ozdoba

* Znaki obnizone zachowufq swofq melkoid.
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f) znak „l-r" w po+aczeniach

ze znakami zakoriczonymi:

ostro, zaokrajgleniem u do-

til, jednomiarowq p?tlq

dolna., rozdzieianych sarno-

gtoska. „o" - umieszcza

si? o 1/2 rotary wyzej:

kolor wott hoi watolina

g) znaki ,/" i „z" w potaczeniach ze znakami
zakoriczonymi ostro i znakami zakoriczo-

nymi jednomiarowq p?tlg dolnq, rozdzie-

lanych samog+oskq „o" — umieszcza si?

na poprzedzajacych je znakach spofg+os-

kowych w ppblizu linii s*redniej:

z:
kora worki horda

Na k o n c u wyrazu dopisuje

si? znak alfabetyczny „o" do poprze-

"dzajacego go znaku spo+gloskowego;
przy znakach. koriczacych si? zaokraj-

ieniem dia oznaczenia „o" wyprosto- echo

wuje si? koricowa. cz?sc zaokrqglenia:

Skr 6 ty:

JL
tto

C*UL-
bagno pasmo

CWICZENIE 13

chociaz

a.

-o/ -Q^C -o<^ _£/ ^
* ' Pismem stenograficznym moina notowad tylko popularne nazwiska, dajqce si§ poprm

odczytac.
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~~^>P -tS -r ^ ' -T y^//^ ^7^. ^^uy 9E

7s/?f/Jf-#~tfiy/i> ^u^Z/

4

, ^ <Z ^*

FV fTSn
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t^^A
§g ffrf/fW

12:111
d.

k, www */<&,

7y -yf^f^. g y^/V^j^y^r

t^y Y/ <%<*&>'.& &» *

p^ y> ?b^ y^^ ?y <r 9$~

~ /̂"'/^/^ yg gg^^ /

50

Optimized by www.ImageOptimlzer.net



Ci-L_-lJ=Z

I

f
-}ze+, orty, Olga, osaczenie, odszedt, opala, Odessa, obie, obieram, owca, owiewa,

—wczarek, kioda, ogrody, woda, kosa, bosy, chroni, ochrona, salon, nota, tona,

3»ra, porazka, poryw, fornal, kamfora, more (a, roleta, dolina, foka, lokata, blo-

ada, kopa, cofa, Krokiew, obroza, szioch, bogaty, grosz, klosz, ogniwo, Jyko,

^>lo, kilo, okno, ciemno, proso, sofa, Sokrates, Tomasz, topik, nora, nocleg, nosze,

J_japno, kotos, kolka, woJam, bolero, korty, kororta, chorajjiew, odwozi, dworek

j~^^ O^- ^^^^.-/t ^
f*-
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SKS

££, ^2 - <£hMl -S77^- ^/ ?/<V=y-

<? ps-ffrffi-^A^ - akp^
&> yg^ t ^ rv/- °2e M!*-JL ' t</? *° ^?-

o&o/q^- zw^ />^- yl/^//-^.-

sA
; *> Al ^r&~./fo--, ^.-- a,- ~^>~

££L /a - zr// */-& **>-*/&- /i?~rf

-f~- & 2_ oLz&^a a ~_- ^^

^

/-

Dla uproszczerda pisowni wyrazuw kontek§cie pomijamy znak „t'
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h.

—Ptynie okrej. Czeka nas crka. Bardzo trafna ocena. Z rynny s^czy sie woda. Ta
oliwa jest jednak zta. Pi^kny okaz motyla. Pi^kna jest ta doiina. W^z $i<* wije.
Kosz pelen ryb. Noc okry+a ziemi§. Ta szosa wiedzie do osiedla. Ktor^ mamy

^_gonitw§? Jest bardzo mokro. Kiedy was zobacze7 Szli bardzo wolno. Tamten koc
ma +adny kolor. Wozy wracaty nocq. Kto dba, ten ma. Wobec nas byl szczery.

yNie wiem, jaki zobacze. region. Zloto, srebro i platyna to metale szlachetne. Te
/.nowe domy majg jednak bardzo mate okna. Syrop jest jednak w og6ie niedobry.

A
7. SAMOGLOSKA „U-6"

- pozioma kreska d+ugosci jednej miary.

u-6

Na poczqtku wyrazu zasady t^czenia znaku „u-6" 53 identyczne jak

,
przy „o":

iy\/ u. r/ /J
uran udo 'uk+on upaf umie ubogi ucho uczy

^^
uciekinier

^/ y/ JZ ZZZ
unik(a) utopi ufny uwije y^uszy

_W srodku wyrazu:

;

a) znaki mate oraz znaki duze lewoobroto-
we przesuwa $i$ po „u-d" o 1 miarej

_ w prawo (pozostajg one w dalszym ci^gu

na linii g+ownej):
tabun

dzungla

~m <{; ~f^ ~y/^y~-7^~zuie krdl karaku* rura purpura tuzin futro y
7

b) znaki duze (z wyj^tkiem znakdw le^

2 woobrotowych), obniza sie_ po „u-6"
tak jak po „o-g" i jednoczesnie prze-

suwa w prawo o 1 miar?:

Optimized by wwwJmageOptimizer.net



b6br

butwieje

c) po pota.czeniach lub

znakach koriczaeych $13

przy linii £redniej zna-

ki nastepujace po ,m-6"
przesuwa %\q o 1 mia- 2 2 !ga
r? w prawo (bez ob- bluza

nizania):

obiuda bluszcz szczur szczupak

d) znaki male, po ktdrych nast^puje „u-<S",

przed znakami duzymi podnosi $i$ do
linii pisma znakdw duzych (jak przy

#,o-a."), przy czym znak duiy zostaje

przesuni^ty o 1 miar$:

z
r6w suszarka " Tuchola

z z
usuwam uroczy surowe zdumiony nieruchof

e) przed „ja/' na koncu wyrazu pomija sif samogtoske.
*».

,u-6

Na koncu wyrazu
dopisuje si$ znak alfabetyczny —-y—
„u-6" do ostatniej spdigtoski ^P-
(jakprzy„o-a/'): -

Peru

kieruja. prasuja.

?^7*a-

tabu rowu ryzu typu

S k r 6 t y

:

CWlCZENiE 14

a.

2 H
tu r6zny wdwczas duiy

E^ <? a- asm
//-£-*-*/—,/A yz~77 2!tr
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wCN./ TX/ ~7^ ~7^/ ~£L
.--

lk <——^^ £^Q i-s^-2 Zas
^/^/^ '^//y-^

i

~L a. 22: ^—-^^

7 y^&rS7^^ -^ 9r^

i<N <2
~£°^ y /3 <X^r? oa ^ Q ££. t ja

a L-O sz^zz
' ^ jify^ta , sr) ///{J /n? my/m /^zz

b.

^ /r <^ 2^ fty~v/j /^y^^Z22^

tj W // ///g//7x^g^/^ />f/zg
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'^J*-*-?
"~7 —//^/ °/'<r/;^ ^^:

^ ^̂^^ ->r SZ S ^
:

Z
!5Z S -x Z S— Z z:

:

ft
—

-

^"— <^ ^^ 2 L

-y &/ j^ ^sOrut'-x Z^p ^ c^y^:

/^*//y ^n^ /*--^P.s^ a.&L z 5
-i!

—rC^w^-^ ~g
/'̂ /'/y/w/w^ "y

y
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\y* /jf/ ^y> .<*?
/
-^-~fl/JfrJ^

rwie, uciecha, ul, umyty, ruda, kusi, ugdr, funa, Kutno, mamut, runda, ratuje,

ZItuza, pilnuje, burta, rysuje, nurek, dur, tuiacz, utwor, smukty, zupan, oczu, zubr,

-~lumun, druzyna, garazu, dubluje, ugaszcza, umorzente, cud, musz§t rymuf kulisy,

—urza, kuje, puzon, huta, ukazuje, bruk, suchy, ubranie, tubka, druty, suknie

fj£ .^v- #? o^-/.-

—/w L^

.^^ ^

*^
^ as/a^f- JT±S.

z_

^ ^£ V/ft^
£^ —

/^
/V^ /-y"do : g^ldg-

;—{rople deszczu dzwoni^ o szyby. Pi^kny bukiet roz, Muzyk szukat gitary. Ufam im.

—Dbudzit nas huk. Ztama* si§ *uk. Tu jest duzy ruch. Bejdzie tu jeszcze. Bardzo

j-jobry ruszt. Rumak pedzi polem. Kurier niesie nowiny. Ul peten miodu. Goral

-—>asie owce. Wrobel gubi puch. Tarn jest duza pieczara.

T
. ZESTAWIENIE POROWNAWCZE ZASAD JJ^CZENIA „U-6", ,,0-A"

.1.ZASADY ZBIEZNE

\ znaki duze po „o-u":I
*

U

/
j2=^ /^? Z^Z-^
+uk/ buk' baik/ kupi?o-
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b) znaki mate przed „o-u" i przed znakami duzymi:

-<0 /'y
..-

yj9 7 7
sopei A* rogi socha Roch

u

supel r6g sucha inch

c) znaki po po+aczeniacb ,j&" z „o-u" i po znakach i poJaczeniach koriczacych

przy linii sredniej:

era
dodat blona

d) „o-u" na koricu wyrazu:

-te-
dudni ob+uda

SJLZASADY ODR^BNE

a) znaki male po „o-u" w Srodku wyrazu:

m
lody rody kosi
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* znaki lewoobrotowe z „o~u" w po^czeniach ze znakami zakoriczonymi ostro,

zaokr^gleniem oraz jednomiarowq petlai dolna.:

77^
wozi kora korek worek

chory kolt mole polka bawofu
(colt)

M

wdz kura kurek w6r

chory kult mdl po+ka ' baw6l
(mut>

b6l ezut v^gora

9. POLACZENiA „JU-IU (J6-I6)"

- pozioma kreska wielko&i 1 1/2 miary (zasady t^czenia fak
' przy „u-6", zwi^ksza %\% tyiko znak atfabetyczny i oddaienie
ju-iu znakdwponim).
j6-i6

a pocz^tku wyrazu:
"Jurats Judyta juta junior

X //
tP-

Juki jupiter juczny Jubilat

W irodku wyrazu:

ZCZ^ £l ^2l z=r£
miod debiut pidro tiul opium

objuczony/ ^ Mariusz triumf dziob // dziupla
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Na koricu wyrazu:

a) po spotgiosce (dopisanie

znaku aifabetycznego)

:

b) po samogtosce (stosowanie

odr^bnego znaku matego):

roju wuju

Skrdty:

CW1CZENIE 15
a.

jui

,fV~K

z ^ >f-— -—

°

^3-
-77^^* /, S,fr-J^.

z
N

=^-7* / n / » /*'/*/-.(* ~_U

„_y «7 3= g|g -a

77
x:

^ ^ /> >» j l

b.
•X^

^-^ -^ ^T7- /^
b:

u. <*^-
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^^

Kura, Junona, zbi6r, medium, raju, juniorka, J6zef6w, triumf, debiut, pi6rko, Pius,

riuszka, gipiura, maju, kroju, tytoniu, fantazjuje

10. P04JVCZENIA ,AK-\K"

- znak pisany jak „a", lecz bardziej pochylony (ok. 30°).

. N

jana

a poczqtku wyrazu „ja-ia" rozpoczyna sie od llnii dolnej, biegnie

dpod katem 30° ku Knii g+dwnej i taczy si<? z nast^pnymi znakami podobnie jak „a":

jachtjar jaz j«* jatowy jawor jagoda

W srodku wyrazu -w odrdznieniu od ,#" - przy oznaczaniu „ia-ja'

1 wpisuje siq znak alfabetyczny, po kt6rym:

siarka pawian wiatrak

b)

£

wszystkie nast^pne znaki duze pod-

nosi sie na taka. sama. wysokoSd jak

przy oznaczaniu ,,1-y" (jednomia-

rpwe i dwumiarowe g6rne o 1/2

miary, „14" i dwumiarowe dolne

o 1 miare) z jednoczesnym prze-

sunieciem w prawo zgodnie z po-

chyleniem znaku „ia-ja":

musiat objaw

zodiak diabei diagram
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Na kohcu wyrazu:

a) po spofgfosce dopisuje si? podany wyzej znak sj/

„ia-ja" („ia-ja" na koricu wyrazu jest wielkosci C/ C^
1 1/2miary): mafia talia

b) po samog+osce oznacza si? Ja-ja" za pomoea, znaku matego w postaci kropki

kreslonej ruchem prawoobrotowym (zasady faczenia jak przy znakach matych):

^_
ja

Po podniesiertiu poprzednich

znakbw znak „ta-ja" umiesz- Of
cza si? odpowiednjo wyzej: H.—

Znaki samogiosek tub znaki po*3-

czeri z samogtoskami usytuowane w
czesci go- nej ukladu iiniowego wyka-

zuja. tend-ncje do skracania:

CWICZEHIE 16

a.

Optimized by www.lmaaeOptimizer.net



s^g

-

*/r m ^r~( / cv -* ~ - ?

jarz^bina, jaszezur, miano, jaz, jafowy, Iniany, ofiarny, wiara, siada, apatia, gniady,

odmiana, miazga, plana, Janosik, mial, szyja, maniak, kopial, diagram, fonia, dobija,

biaJy, chemia, galeria, ciato, aria, foliat, emalia, finia, diak, reja, misja, bateria,

mija, optnia, twoja, wizja, soja, kamelia, jasefka, wianek, folia, jazgot

-
d

Ol S\S

63

Optimized by www.ImageOptimizer.net



jL

22t

?G£/- &z£ &-L 9^1/> ^
- ~^£ ^£_r Ẑ 9- s

e.

noObszerna recenzja. Wiatr dmie bardzo silnie. Nalezy nam si§ prowizja. Suche sia

lezy na tqce. Nawija drut na duzg szpulQ. Rewia byla bardzo udana. Ta aleja ma(J

duzo uroku. To jest jednak Utopia. Korozja to wr6g metali. Ofiarni niosq ratunek,

Pi^kna galena obrazow. Piekarnia jest juz nieczynna.

OZNACZANIE JT I ZMI^KCZANIE SPOtGtOSEK
1. OZNACZANIE ,JT

Na pocz^tku wyrazu j" wyst^puje tylko w pot^czeniach z samogto*
kami.

W hodku wyrazu
„j" oznacza si$ znakiem dia-

krytycznym w postaci kreski

umieszczanej w pobltzu linii

sredniej (oznaczenie to moz-
na przy szybkim pisaniu po-
rn ijac):

Na kortcu wyrazu
„j" oznacza $i$ przez za-

okr^glenie w lewo znaku
ostatniej samogioski lub zna-

ku poiqczenia z samoglosk^:

pdjdzie

-aj •ej -ij(-yj) -uj -tuj -laj -niej

W wyrszach zloionych pomqa sie w zasadzie samogfoskg tqczqcq cztony.
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ifprowadza si§ dodatkowo podobne znaki

la oznaczenia:

(-y)waj (-y)wiaj

nak„(-y)waj" jest o 1/2 miary wi^kszy od „aj", znak „(-y)wiaj" - o 1/2 miary
wi^kszy od „iaj".

r z y k I a d y:

A w^ //'
graj 'Rej IctJ czyj moj leptej opiniuj ktaniaj taniej

pordwnanie:

dawaj daj namawiaj nak+aniaj

> k r 6 1 y

:

^WICZENIE 17

inaczej tutaj

^7"^T^

SZ^t^Z^SI * r/? ^-J?/77&7
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n i ^o-_a ; j^ z
z:

.2=: —

^

>££- /^ /rg^— *:=7 ^^3

-.AS&£>'£'

b.

_£*±± —a^_ * ?J2 ~*s- <M^

<yf- dk S^r S^- //^ 9 _

-V/s*. y-Z ^ -X^/- ^rl -/- r^:

Z1Z. t^
/l^ ^2-- -

- ^> : ^fe ^
^r-3^ -^ ^^^-

£kl --/^ V nA i

C.

bajka, Matejko, maj, pejcz, uciekaj, ukrywaj, alejka, kolej, myj, boj, hojny, dojt

wa, waszej, bojka, szukaj, letniej, badaj, porywaj, matej, biegaj, mniej, padnij, k|

urabiaj, kopiuj, bij, obmawiaj, odmawiaj, okazuj, iokaj, zgarniaj, kieruj, twej,

nat, maluj.

d.

Czytaj tylko dobre ksiqzki. Dbaj o zeszyty. Pisz wolniej. Narysuj maty obraz^

Maj by+ uroczy. Tarn jest bujna trawa. Czekaj, a± b§dzie twoja kolej. Myj si? zt

nq woda.. Batatajka grata bardzo cicho. Nie chcerny juz wojny. Lubi§ pt6tna

tejki, Twoja fajka ma dobry fason. Okazuj im szacunek.
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. OZNACZAME MI^KKOSCI SPOU3LOSEIC

^inaki spotgtoskowe zmi^kcza si? w zasadzie za pomocq matej skoSnej kreski u-

—nieszczanei nad nimi:

Z
-LZ C^L

6 {tytko na poc2^tku
i w srodku wyrazu)

—
\. toi^ bror^

TJ—Tj
zie wifz /^cma

^Mi?kkie zakoriczenia bezokolicznika oraz koncowe ,,646, cie-seie" w rzeczow-

2jnikach oznacza si? w odmienny sposdb:

- znak „t" dla
-^2l

dad niesc gry^6 pami?b tresc

— potaczenie

„t + e" dla <rv^

-
„cie-§cie-;zcie": dacie nie$cie //gryzcie napi^cie dojscie

/Skr6ty:

x(5W!C2ENJE 18

a
mianowicie cz§&* by£ oczywcfcie ^-^ktoS 4* jakos^

•// .-^/

2Z

>e^ /-^/ 1^5^ *5
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z .^-v^

b.

scieg, smiga, g$3, fo$, mis, brori, cien, kamieri, kieszeri, promieri, zieteri, pai

,

cwiek, radz, kadz, p§dz, dzwtg, karac, pisad, nalac, bid, gonid, mlec, kupic, j<

osia^c, gasic, czytac ranid, mylid, ukryd, picie, pijcie, biegaiiscie, Japaliscie

?/^-— 7^-'/iiXjsa-*%
^i iQ

g& - &>Jf„j>//^A

_ p/J^t/sfy./jr^

<Z& -^ ^ V^/^f

.^jy^^.-L
/^r 'cj/-^_yir\
/*

* J21 q n/cT

ZNAKI POt^CZEti Z „S-Z" ORAZ „RZ

1. POLAC2ENIA Z „S-Z"

1.1. Zasady tworzenia znakdw poiaczeri z „s-z"

ff

Dla niektdrych zbiegow Hterowych ^^
z „s-z" tworzy si§ odr^bne znaki. t
Powstajg oneprzez:

taczenia:

a) przeksztatcenie znaku aifabetycz-

nego wchodzacego w sktad po- /7 I A
farrartia* —Li_ L^_

—

14 - sl-s* w — wz-ws k — sk-
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b) przeksztaicenie znaku zbiegu liter

zbitzonych znaczeniowo:

~c) poiaczenie znakow dwoch zbiegow

irterowych:

d) wprowadzenie odr^bnego znaku
dla zbiegu liter:

_s^-/_

sn — zn ws-wz — wes-wez

st + tw4ow-tf - stw-stow

^~T
str sw zw

12. Klasyfikaqa znakow wediug wielkosci i cech graficznych

Znaki dla zbiegow liter z „s-z" mozna podzieMc — podobnie jak znaki dla liter

aifabetu stenograficznego — wed-rug wielkosci i cech graficznych.

Ze vzglQdu na wielkosc nafezy wyrdznic znaki:

a) male:
^ y c

st sn zn

b) duze (jedno- i dwumiarowe): 27
str sw zw si-si sk-zk itd.

Ze wzgl^du na form? graficznq nalezy wyodr^bnid znaki:

ostro zakoriczone:

st sw zw ws-wz wes-wez sk-zk

b) zaokrajglone w cz$sci dolnej:

c) iewoobrotowe:

j^-^_ z
sn zn str stw-stow

si-si

Podziai znakow poiaczeri z ,fs-z" wedlug wielkosci i cech graficznych pozwala na

zorientcwanie si§ co do zasad taczenia tych znakow z innymi znakami. Znaki te

iaczy si§ tak jak znaki liter aifabetu o podobnych wiasciwosciach graficznych.

1.3. Male znaki poiaczeri z tt$-z"

— znak ma*y, ostro zakoriczony:

st(a)
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^j ^g^^^jjg;
stan step stary sta! sto+ek Toledo

2 J^=> Z ^r

stopa stocznia most gust kasta pasta czysta

W ceiu unikntfcia dwuznacznosci nalezy na kohcu dodac tta" (w kontekscie zda-

niowym dwuznacznosc wyst^puje bardzo rzadko)

:

miast

— znak rnaly, zaokr^gtony u dotu:

sn(a)

sn(a)

stn(a)

rn ~ ^ "-u s
snu+ snuje snopek snop/^ Jasna wiosna pieiri

Z
gto§na

Znaki innych samogtosek (a*

procz „a ) na koricu wyrazu
doptsuje si§ wedfug ogolnie

przyj^tych zasad faczenia tych
znakdw:

okostna

£ X
— znak maty zaokracjiony u dotu:

zn(a)

zn(a)
c y -^ y c

/

znak oznaka znicz uznaje zyzna zyzny jazri

<^ <_ a
wozna mrozna taznia

S k r 6 1 y:

znaczenie czesto

CWICZEN1E 19

a.

natomiast

^ /Z
77^T
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Z-^o <^>">

'

5EE^
^7

c ^^ <rj^*v

e / s & j* yd

^^
^Z2

/r a. m v-^
^P ^~ ^>/ej<r ^s rt-r «-^_

>* /^ /

Af~-£^

67of, rZ^-y

-9-^tL i

<?f^e^sf -?e./

//^~~ £1 JC^L.

/y^y-^&^a.

<al^^#= zJL

,au.
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/^-^'--y.^- g&S-r^Z-^ QfyL

C.

stary, prosty, batyst, puszysta, snuta, snopek, b+ysna_+, iesna, bolesna, znana, mie-

lizna, doznat, mrozna, stonka, kasta, sniezek, kwestor, znikac, ukosna, mRosna,
oznacza, statyw, klasngt, list, znamie, stoczy, piasta, basta, kostna, Jaznia, t^zyzna,

stado, pustynia, znizka, stop, luzna, majster, uznac, gestor, znaczy, wisnie, stos,

gest, pisna.1

d.

Snieg sypie od rana. Jest znacznie zimniej. Trzeba znaiezc ten znaczek. Starasz

sie. cos ukryc. Wiosna to piejcna, radosna pora roku. Nastaia pdzna zima. Pasterz

p$dzi stado na ia.k§. Co oznacza ten symbol? Barok to stary styl. Obraz mia* jas-

netio.

1w4. Ouze znaki po+aczeri z „$-z" - potaczenta z „t(r, w)", J4" i ,Jk

— znak dwumia
rowy gorny,

zakotfczony

tr

zaokracjieniem: stwarza stwory listwa listowie

— znak jedno-

miarowy, za-

koriczony za-

okr^gleniem:
strai 'strak

Technika raczenia

znaku „str" ze zna-

kami poprzednimi:

J^strugat

estrada ostry
^&-

'pstrgg ^magistrate lustro

— tewoobrotowy znak duzy (dwumiarowy gdrny):

si-si

s+aby

Po podniesieniu o 1 mia
re. znak „sl-s*" zmniej

sza si$ do 1 1/2 miary

zgas+o . Y ^'az postanie

Wisia

— znak dwumiarowy gdrny ostro zakortczony:

sk(a)-zk(a)

cka-dzka

stka-cielska * ^ \<*— * ^ ^ «^-e r^./ ^
-(ty)cka

skup^ biskup ° skaza skrot skala skoro iskra >skapada "Oskar
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dysk iaska

^v-
kdzka prostacka obrazfci perskf rybacki schadzka

Skrdty:
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«««nv strumien ostrvgi, stawa, slina, wiosto, usiugi. sktad, skazany, Eskimos,

JSTXlS Wahostta. »ltetka. grecka. strata, strug, stona. stynny, pasta, rosto.

SfS tacka, grodzka, ciastka, straszak. stuzy, czystka, bl.sko. stroj. stoma,

SJTiJlK'wSS: strucla, sktamat, strawa. strofa, stonie. skoczn.a. laska. str,-

ca, niska. strach, stynie. stryj, koloriska, strateg

e.

/L

Stwarzaj stale miiy nastr6j. Straz pedzi do ognia. Pton.e sterta stomy. Eskorta

ntebyta silna. Stuzba nie druzba. P+yn<* piekne strofy wiersza Pustka nas ota-

S. wSs+o uderza o wode. Ch^tnie obejrze. slalom. Gitara hawajska daje piekne

dzwi^ki. Ten deszcz wr6zy jesienne s+oty.

1 5. Duze znaki po+aczeri z „*z" - po+^ezenia z ww"

~T - znak jednomiarowy, ostro zakortczony: A V^ ex -

£ swat Swist swary

- znak dwumiarowy, ostro zakortczony:

2

zwoi zwrot zwozi

- znak dwumiarowy g6rny,

ostro zakortczony:

- — znak dwumiarowy gorny,

ostro zakortczony:

~M
Z

wzbija wspina wzrok \v20ry

OlZ
wes-we? wezms wespre. weso+y

~D^edMkowe koncdwkiw wyrazach nastzpujqcych po sobie mozna ozwczad jeden raz.
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S k r 6 1 y:

CWIC2ENIE 21

a.

sw6] zwany niezwlocznie zwykle zw*aszcza wzgl^d wspolny

ITJ/^TF^-^-^-

JT-^^TT^

^
/

7
2Z _Q_

b.

swit, zwinny, wzmianka, wstyd, wespot, swata, zwierze, wzgorze, swiezy, zwleka,

Iwzbija, wspiera, wezbrany, swieca, zwarcie, zwac, wzywa, zwaleza, wznosi, zwabtc,
wzbieraf , zwodzi, wzmaga, wzgarda

-4^-^

/°- S£j2

—?o.> ^~%L
£%2>^02.- M* S<^
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#>
Budze sie. o swicie. Na wiosn$ Wisfa wzbiera. Mam juz karte plywacka.. Pozny

barok zwiemy stylem rokoko. S+yehad swist wiatru. Swider drazy otwory. Swistak

to chroniony gryzori\ Napiecie stale wzrasta+o. Strumyk wezbra-K Wezbrana rzeka

jest bardzo grozna. Swinka jest ostra- choroba.. Wzniesienie nie byto duze. Chiop
zwioz* zboze. Zwierze. zostato sploszone. To jest tylko zwykty frazes.

2. POLACZENIA Z „RZ"

Opierajac si? na poznanych juz zasadach taczenia znakow stenograficznych
f zasa-

dy po+aczeri ze znakiem „rz" mozna ujqd w trzy grupy:

1) tworzenie specjainych znakow dla poiaczen „rz" ze znakami zakoriczonymi

zaokra_gleniem dolnym (podobnie jak dla pofaczeri tego typu zrtakdw z „l-f"):

_£
brz

~7
algebrze

Z^
mrz mrzonki ^^S2emrze

2) uzupelnianie znakiem „z" specjainych znakow dla pofaczeri z „r":

~_EL s S i-/^ XLc
pr prz przod " Przasnysz na prz6d Wieprz

naprzod

S S sy> &// & s??
str strz strzeze strzepy strzat mistrz^^ / jastrzab

tr-tor trz-torz^ /'aktorzy

-
^klasztora

dr-dor drz-dorz drzwi drzewo modrzew dorzecze

3) taczenle znaku „rz" ze znakami ostro zakoriczonymi i znakami zakoriczonymi
pe.tlq doing, tak jak znaku ,jr", w tym tworzenie dw6ch rodzajdw grup po+a;
czeri:

a) grupy spoJgJoskowe i zgloskowe z samog+oska. „a":

7
£^_ ^7 Z^ JV <^/

kr-kar krz-karz krzew lerzatad karze* drukarz
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skr-skar skrz-skarz skrzy piaskarz

QL
/ /&L

chr-char chrz-charz chrzan blacharz spichrz

^Sk ^d-— /vy a*oivT*
tar tarz Tatarzy tarzac korytarz

star starz starzec starzyzna

J2.

^gr-9arX^grz-garz ^grzywna <js ksi^garz

S/vk // carz

garncarz Szwajcarzy

b) grupy zgfoskowe z samogfoskg iro":

rr~ y"'>^"
kor korz korzeri -4:orzec

chor chorz ehorzy schorzenie

2̂
cor /Vcofz Cecorze

szr-szan szarz

-^r/

-O x"

wzor wzorz

gorz

Skrdty:

szarzeje szarzyzna

Z_Z2
skor skorz skorzy piskorz

Z_ZZz>z_:
wzorzec

^M\4^y
•%.

J
^Mafgorzata

dobrze

CWICZENIE 22

a.

77
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-ZTWZfTZJT-

75 7^rf~/-.

:

b.

/ao 2SZ^̂
-a

Twj^y^-
c.

brz§k, przasny, starzec, strzecha, trzon, drzemka, krzemieri, skrzyp, wrzawa, lich-

tarz, starzec, grzanki, fgarz, korzysta, Gorzow, wzorzysty, brzmiec, umrze, strzat-

ka, ostrzega, trzask, krzepi, piekarz, skrzypek, kucharz, grz§da, sztygarzy, Jawo-

rze, trzpiot, skorzystac, brzydai, strzelba, trzepac, strzepac, okrzesany, skrzep+y,

Wrzeszez, grzybek, korzonek, Ma+gorzata, ugrz^znie, grzybnia, krzyk, strzela,

krzywa, grzywa, gaworzy, grzebac, krzem

9/ Z- 6> <& c^^
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/g^^zl^ /&?-*££

Jr?j£A

£.„.ML^-

2^ C^s 2^-,^?^

<^2..

e.

Brzeg by* stromy. Strumyk szemrze cicho. Trzmiel to duzy owad. Budzi mnie

poranny brzask. Korzenie zywia. roslin?. Rybak lowi* w?gorze. Wzniesiono okrzy-

ki na czesc druzyny. Borowik szlachetny to cenny grzyb jadalny. Drzewo brzosk-

wini daje pyszne owoce. Brzytwa ma cienkie ostrze. Trzcina rusza si? na wietrze.

PRZEDROSTKI

Przedrostki oznacza si? specjalnie utworzonymi znakami oraz niekt6rymi znanymi

juz znakami stenograficznymi lub ich pofaczeniami.

Znaki okreslajace przedrostki skracaja. nie tylko poczatkowe czastki wyrazow - nie-

ktdre z nich wykorzystywane sa. takze dla oznaczania odpowiadajacych ich brzmie-

niu zbiegow literowych oraz przyimkow i zaimkow.

1. PRZEDROSTKI POLSKIE

1 .1 . Znaki jednomiarowe rozpoczynajace si? w polu dolnym

Znaki przedrostkow ,.za-" „w- (we-)" i ,/oz-" rozpoczynaja. si? od po+owy pola

dolnego (linia gidwna dzieli kazdy z tych znak6w na po+ow?).

- rozpoczyna si? od znaku „z" umieszczonego w srodku pola dol-

nego, a koriczy si? kreskq pochylong pod katem 45° w potowie

pola srodkowego:«/za

zapas *Mtamanie •'zawieja

Przyimek „za" fqczy si? w zasadzie z nast?pnym wyrazem (z wy- y; *

jatkiem wyrazow rozpoczynajacych si? od niektdrych samog+o- 3^i
i

i
*^ za iascm

sek):

<-/ww (we)

rozpoczyna si? w srodku pola dolnego zaokrajjleniem wielkosci

1/4 miary i koriczy si? jak znak „za":
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wpada 4-/wpis

Przyimek „w" nalezy fgczyd
z wyrazem nast^pnym, jezeli

wyraz ten rozpoczyna si$ od
spotgioski:

{we)szfa

y Z7
Z2L

w polu ^ w d6i ^^/e mgJ^ we znaki

Przy wyrazach rozpoczynajacych sif od samog+oski !ub od znaku potaczenia „j"

z samogtoskq przyimek „w" pisze si# w zasadzie oddzielnie, zwlaszcza wtedy gdy
po+aczenie go jest trudne i niew+aiciwe ze wzgi^dow graficznych:

I^g ,cA- ,.a&
w etapie wjeziorze w Iraku

Przyimek „w" mozna taczyd tyiko z wyrazami rozpoczynajacymi si$ od „a" i „ja"
oraz z tymi wyrazami rozpoczynajgcymi si? od „i", w ktdrych nie zmieni to zasad
oznaczania samogtoski „\":

- r ,T albo: >?~
Ta Iran '/ u# Irania <_X ... I-.-..w Jaicie Iran w Iranie v^ w Iranie

Przedrostek „w" wystepujacy przed znakiem samogtoski
lub przed znakiem potaczenia z samog+oskg oznacza si§

znakiem alfabetycznym „w" (koniecznosd zachowania _
pisowni kacznej )

:

wjecha*

25
wej&

r roz

— rozpoczyna sit? w poiowie pola dc*nego zaokra^leniem wiel-

kosci 1/4 miary, wykonanym niezgodnie z kierunkiem pisma
i koriczy si$ jak znaki „za" i „w":

'fozgtos
1-
rozpi^ty ^roztacza. roztoczy ^roztopy toczy topi c

rozpacz ^roztropny

Znak ,/oz" faczy si? bezposrednio z samogfoskami: 7-^

cdL i f
rozcjm rozum

Jezeii znak „z" faczy sie ze znakiem „roz", naiezy znak ten wpisad
w pocz4tkow$ cz$£c znaku „roz"; dla zachowania ptynnosci pisma
trzeba „z" wykreslid ruchem zgodnym z kierunkiem znaku „roz" g,
(prawoobrotowym): ^^rozurniaty

Przyimek „z" mozna przy

lub oddzielnie: ^zroztaki
c ^ * zroztamu r
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W rniar? potrzeby znaki przedrostk6w rnozna taczyd
ze soba, (w dolnej cz^sci uktadu liniowego znaki

zostaja. nieco skrocone): «^s^Z^ —-
y zarozumialy

w rozczynie

Po znaku „roz" mozna nie stosowa<5 znaku „strz" tyiko

znak „trz":

S k r 6 t y

:

•"zamiast ^awsze zasada wbrew ^wreszcie rozwdj

CWICZEN1E 23

a.

/Z^-^r^r^ jaq>g

^~^J7=77^̂
zr

^y^yy
Z7^

J^"'-^

jZrjfr-j *r s^s

zf- 7/= Tf-
-prnP*

y^r^y- '''J"- /&^-~~

yy~pr^r^7r

C^L/
y^TZsyy.
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TT^

b.

zapis, zapada, zabor, zacny, zaszyty, zalecal, wpada, w brod, w ubraniu, w albumie,

rozlewa, rdzpi^ty, rozb6j, w rozkazie, z roziaki, rozum, zakres, zawity, zaleta,

zaloty, wdzifk, w erze, w oknie, w Iranie, w impede, rozpacz, rozbiera, rozdac,

zakup, w ogniwie, rozbit, w rozejmie, zapa+ki, zawieszenie, wloka., zalew, w jach-

cie, w opisie, zamek, zawody, w jucie, rozpad, zadra, zaspa, w etapie, zabieg, zawi-

nat, zaprasza, zachwyt, w dzbanku, w jodle, zasiew, z rozpylacza, zabawa

e

s. ,/>y s7- #> ?J?/n

7^^,

;^:<Vv*V*
jr^r'̂ zA^L€

TL^^^^^j-
1 .2. Znaki jednomiarowe umieszczane w polu gldwnym

z
po

— czastka slowotwdrcza oznaczona znakiem „p" (nie oznacza sie

po tym znaku samogfoski „o"):

s: // o s ~/r' ~y/ //~^r
pokaz potwor pozwaia popiot Sopot upokorzy tempo poza depozyt

Znak „po" taczy si§ bezpofrednio y^>
z samogloskami: c^lh\

poemat poj^cie poucza pojad?
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Znaki iewoobrotowe („r" f Jk¥*\ „si-s+") z wy-
j^tkiem „z" Ja.czy si? z „po" w sposdb opisany

w poprzednim rozcziale:
Zoa -#-&
port pole poslanie

z
pod

— znak rozpoczyna si? od linii gdrnej i w?zykiem przechodzi w za-

koriczenie w. formie prawoobrotowej p?t!i wielkosci 1/2 miary:

j?/
/
fr; .J

2
wy

podmiot podkowa Podwozie spod

— znak podobny do znaku alfabetycznego „w" — rdzni si$ od niego

jedynie poszerzonym zaokrggleniem poczatkowym:

/
*w 'J ^/ '^ -r

£
wypada wyrok wyrzutnia

— znak „prz":

wyzuty wyorze wyodr^bni

prze
przegroda

ml* m TZL
przewod

przemoc
uprzejmy

3o znaku „prze" pomija si? znak „s" wtedy, gdy jest

to praktycznie uzasadnione {uproszczenie po+acze- Q/ (jz

nia, pomini?cie znaku)

:

przesyta

7

^^
Po znaku „prze" pomija si? znak „z" ze wzgl?du na
to, ze znak „z" ma identyczna. form? graficzna. z kort-

cowa^ cz?sci3 znaku „prze":

Jezeli znaki „s" i „z" sg wyrazone przez

nast?pny znak zbiegu literowego, w6w-
czas pomijanie ich jest niecelowe, a nie-

kiedy wr?cz niemozliwe:

przestrzeri
przestrzega

<£,/ Cf~.
przezywa przezorny przeze mnie

G$ £-\«f-

przeskok
Praestajeprzestena4rzeszkoda

tym bardziej, ze niejednokrotnie moze to u+atwid poprawna.

interpretacj? wyrazu:
przelac przestac

Skrdty:

CWICZENIE 24

a.

/ /s //;>/. w yes
po pomoc pontewaz sposdb potrzeba wy przez pod
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b.

ZSZZZ^^Z v

-xA "x ^TTr-tf

-7fe^>y~-

c.

pomost, pokazy, pot^ga, Poznari f port, pofecie, podburza, podany, wykop, wybryk,
wyskok, wyorze, przeczenie, przecieka, przestrzeri, pompa, pokrywa, pobor, poemat,
podszywa, podeszwa, wykr^t, wydanie, wyzuty, przebiega, prze+amac, przezorny,

pogoda, pobiec, podac, wypada, przebaczy, powieka, podkop, wyciera, pojazdy,

wybrany, przestroga, pouczenie, pokrzywa, pojedz, podwtnie
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13. Znaki dwumiarowe

- znak dwumiarowy zblizony forma, graficzna. do znaku „prz-prze":

przy v
przybiera przyniesc przykro ^praygoda przyroda Przyimek

Znaki „s" \ „z" pomija si$ po tym znaku podob-
nie jak po znaku „prze":

przysmak przyzywa przystari

Po znaku „przy" pomija si$ rowniez znak ,£' , jezeli

wyst^puje on w zbiegu z litera. „n" (znak „zn" trud-
niej jest +aczyc ze znakami poprzedzajqcymi go niz
znak „n"): przyznaje przyznaj

(s)przed

- znak podobny do „przy", koriczacy si§ zaokrajjleniem przy linii

gfdwnej (bez kropki):

S
przedpole przedp+ata przedsionek przedrami? /^ sprzedaz sprzedaf przedsprzedaz

•"przedrostki

.

Przy stosowanfu znak6w majacych po kiika znaczeh* moze wystapid
dwuznacznosc, ust^puje ona jednak po rozpatrzeniu danego znaku
w kontekscie: '

,przedm — sprzedany

- znak rozpoczynajacy si$ przy linii gornej iewoobrotowym zna-
kiem maiym i koriczacy si^ tak jak znak „przed":

bez

bezJad bezkresrva bezustannie bezplatnie
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Dwie jednakowe lub podobne spdtgtosk? oznacza si§

po znaku „bez" tylko jeden raz:

- pod warunkiem, ie pomini^cie jednej ze spdlgJo-

sek nie utrudni zbytnio odczytania wyrazu:

Skrdty:

bezzebny bezsporny

+
-UUL
bezsiiny bezsens

prry przed bez

CWICZENIE 25

a.

£Zj2£ZE

p'rzypomina. przybdr. przyznaj, przednie. przedmurze. sprzedaz. bezkarn.e, bez-

cenny, przemyka, przykrywa, przednowek, sprzedac, bezbronny, bezptatn.e. przy-

brany, przedpokoj, bezsens, przystanek

/&>

M^l=j24,

..Zn. C^Z-^^^^^
>/?

JL C^/S/-.

-_ //^/\.1&1
s

/J
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1.4. Znaki mate (lub poJaczenia ze znakami matymt)

_^
— stosuje $\q znak „nt-nd":

nad-nat

niedo-
nieto-

nadwozie nadmia" ^granar laminat /Anatol

— stosuje $15 znak „nt-nd" umieszczony

w srodku pola gfownego: 52E
niedowiarek // . nietoperz

niedoszJy

naj

— stosuje si§ polaczenie znaku „n" ze znakiem „i"; zasady taczenia

znakow nast^pujacych po „naj" jak przy samog+osce „\-y":

najtanie) najmniej najlzej najch^tniej najgorzej

Skrdty:
nad

CWICZENIE 26

a.

natychmiast najbardzie]

T7v^
b.

nadpsuty, granat, niedow+ad, najraniej, nadanie, serenada, niedof^ga, niedoczeka-

nie, najciszej, senat, niedozwolony, najlzej, natch nie, najmniej

&^ P- ^Zs

<7

6,
£

,,C^Lr_

*£_$& P/^rr-j/p^

73^—-
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d.

Jaeht rozwtja zagle. Niewypat grozi wybuchem. Zamki gotyckie mialy baszty

i wieze. W nocy szalaia zawieja. Wybrzeze ma lini? faiista.. Zapora pozwoli na spi?t-

rzenie wody. Wawoz tonie we mgle. Jutro rozegrane zostana. finaJ-y zawodow. Wez-

brana rzeka zagraza tym obszarom. Wyrab drzew w lesie jest zakazany. Mamy ncwy

zapas srt do pracy. Sprobuj prze+amac upor. Spozycie przetworow stale wzrasta.

Mam podjac duza. kwot?. Zbierajcie liscie podbialul Po pracy trzeba odpoczaa

Podmiot to cz?sd zdania. Przyj?to duza. przedptat?. Kuter rybacki opuszcza przy-

stari. Przedmieseie t?tnt zyciem. Wzgorze goruje nad miastem. igraszkt z ogniem sg

niedozwoione. Najdalej rzucai kula.. Znaiaz* bezcenne przedmioty.

2. PRZEDROSTK! OBCE

Niektdre znaki przedrostkow obcych wykorzystywane sa. rowniez do oznaczania

innych, odpowiadajqcych ich znaczeniu czartek sfowotwdrczych.

- znak trzymiarowy, ostro zakoriczony, kreslony od linii gornej

do linii dolnej, tworzacy z fini^ dolna. kat 45°:

kombain X ,-y/komar
^kompozytor^

komora /podkomorzy/ komu

Znakdw trzymiarowych nie przesuwa si? w g6r? ant w d6f

- znak dwumiarowy ostro za-

koriczony, kreslony od linii

sredniej do linii dolnej, two-

rzacy z liniq doJna. kat 45°:

Znaki mate koriczaxe wyraz po znakacn

„kon" i „kom", umieszcza si? w zasa-

dzie na linii dolnej:

Podnoszenie i obnizanie znakdw du-

zych nast?pujacych po Jcon" i

,rkom" wykonuje si? w stosunku do
linii gtownej, znakdw malych - v^konik

w stosunku do linii dolnej:

— stanowi pofaczenie znaku

„kon" ze znakiem ,,tr", u-

mieszczonym na linii gtdw- /kontrabas /kontrafaWa /kontrabanda

nej:

— stosuje si? znak samog+oski ,ri-y"- s£- /J^
in-

inkaso inwazja
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W zestawie „ind-int" stosuje $i<? znak „nd-nt":

^? - stanowi po+gczenie zna-

|pitr.
ku „in" ze znakiem ^-^

inter- " ' intruz intrygi interwizja /f intercyza

•7 - polgczenie znaku „e" /

egz- ekspres eksponat egzamirt egzema

JZZ.
trans-

tranz-

stosuje sie znak „tr":

transfuzja tranzyt

~^~ - rozpoczyna si? jak znak „m" i koriczy si$ ~Wy^ ~? 7
L*/— rozszerzonym dwukrotme w stosunku do SLL (^~\ /

„m" zaokrqgleniern przy iinii g!6wnej: mooolit monotonnymono

— stosuje si$ pof^czenie
znaku „a" \ „t":

aut(o) autochton

^^
autokar

W wypadku zbiegu znakdw „aut" i „tor"„a" z „aut" t^zy si?

/auauto*

S k r 6 t y

:

S , xT^

koniec egzemplarz znakomicie

CWICZENIE 27
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b.

kompas, komu, znikomy, konar, koncern r balkon, kontrabas, inkaso. Indie, inte-

res, ekspres, egzema, transparent, autokar, monogram, komfort, komary, koma-

suje, koncept, flakon, kontra, ingeruje, intercyza, eksmisja, autochton, monotonia,

kombajn, Konrad, indeks, eksponat, autorski, komenda, internuja., kori, eksperty-

za, egzekwie

<&T / 3—

\<fr-P-

A^-evz o/y&s</-

Jtf&kr*- ~&£

cy£~~\ '
j_

^^'A? r^- &"
jr 9*

#—*=# <yv7

2tf~^&r-zJ>
,

/p ~f^ %L.aty&

sLMOff %Q LTL^ "

Stare zamki miaty duze komnaty. Komary daja] sie. mocno we znaki. Prasa rdznie

komentuje te ekscesy. Kompozytor swietnte wykonal serenade. Koncert rozpo-

cz§to symfonig. Ekstern zdaje egzaminy. Nuzy nas juz ta monotonia. Inkasent

pobiera opiaty. Autobus mknie szosa.. Autor zamierza napisad nowa. powie&.
Interesuje nas ten temat.
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INNE CZ^STKI WYRAZOW I ZASADY UPRASZCZAN1A PISOWNJ

1. CZASTKI WYRA20WE

z: - rozpoczyna si? p?teik3 jak „m" i konczy si? ostro jak „k":
tk(a) yj
dk(a)

'/ 7M* &8£ //* ^^ ?&*
tkwi spotfcanie sylwetka /pobudka odkrycie ukradkiem

Znak „tk-dk" obejmuje grupy zgtoskowe ze wszystkimi niemal samogloskami;
patrz przyktady podane nizej:

dak- £/ /T*/* <-/* Z dek- jf^^ // Af JT~ dok*

.

taksa tartak 'Dakar Teksas ^bytek/apteka dekada toksyna

~^~ ~w^—~?— tuk"

121 cy ^-7 duk-
otok doktryna dokazuje ^sztuka /konduktor

z
dyktando edykt

— jest to znak utworzony przez pot$-

czenie znaku „dk-tk" ze znakiem

'ttokon- „kon":
dokona* dokonuje dokonanie

— znak rozpoczyna si? w Srodku pola dol-
nego znakiem „n" i konczy si? w po+owie

nano-
pola g+6wnego:

£r,osi Znteie
nanie-

— znak rozpoczyna si? w srodku pola dol-

/ nego znakiem „nie" i konczy si? w poto-
*^r wte pola gtdwnego:
n

.

,ena"
nienaganny nienoszony

nieno-

Przed znakami podniesionymi do linii iredniej znak
„niena" nalezy umieszczac odpowiednio wyzej:

widzi nianawidzi

W wypadku l^czenia „niena" oraz „nano" ze znakiem
„z" stosuje si? znak „zn"; „z" jako przyimek lepiej

jest pisad przy tych znakach oddzielnie: znienawidzi

z nienaganny
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CWICZENIE 28

jrrz?"^fe^

L^wL ^^
.ySf^a^/ ~

73L^S^Zgg
^ .^^_^^_^_^?;

_
g
_

s
5^=

Z^ZS
^^

b.

tkacz, nitka, zakr^tka, gtadka, statek, taki, galaretka, Dakota, tokarnia. dokazuje,
motyka, dokona, nanosit, nienawisc, nadaremnie, klatka, sylwetka, s+odka, uzy-
tek, zabytek, taksa, tokaj, doktadka, narkotyki, redyk, dokonati, nienaruszony,
ulotka, saszetka, Modka, otok, heretyk, dokonanie, gramatyka, nienasycony, de-
koruje, dekolt, szufladka

Z<*- JZ*.

' dk—

>

e^iz £L
^-ty Jf

a J2*L

Po „tk-4k** maim pomqad „f **
110 Jconcu wyrazu, o He me spowoduje to dwuzmcznosci

przy odczytywaniu.
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2. ZBIEG DWOCH SAMOGtOSEK
Zbieg dwoch samogtosek oznacza si§ w rozny sposob, zaleznie od rodzaju samo-
g+osek

1 kolejnosci oraz miejsca ten wystqpowania w wyrazie. Sposoby oznacza-ma sa. nastepuja.ce:

1) pofqczenie znakdw dwoch samogJosek (lub znakow potaczeri z samogfoskarni)
za pomoca, prawoobrotowej p$telki:

trofea Borneo koloid duct ujac kojarzy

2)oznaczente jednej z samogfosek kropka., umieszczana. pod znakiem ja. poprze-
dzajacym (w ten sposob oznacza si? tylko samoglosk? „a" w srodku wyrazu):

seans chaos najem kaolin toreador roozaika najazd

3) pominhpe jednej z dwoch wystepujacyeh obok siebie samogrosek (oznacza sie
na ogo* t<? samoglosk**, ktora zapewnia poprawnosc odczytania wvrazu f iest
tatwieisza w taczeniu):

J

Napoleon wirtuoz trofeum wizualny Zaolzie ^kodeina obojetny

4) oznsczenie poczatkowych cza^tek „nao-nieo" oraz „nau-nieu-neu" poiacze-
niami „no" i „nu" {zasady taczenia tych znakow jak przy „o" lub „u"):

nao-nieo naocznie "^^ ^i^oswieconynieobyty "meodparcie

./^ sz s
nau-nie'1-neu nauczany nieufny nieumiejetnie ^ieugiety nieustannie

Przyimek „z" moina oznaczac facz- -^ ^
, „^/> ^_

nie (w znaku tlzr\") : ^T?° ^/^ ^-"^
z nieostrym z nieuchronnym z naufci

Skrdty:

(tworzone sa. przez powia^anie znakow ^=^
alfabetycznych dwoch samogiosek wcho- / - 9-
dza^cych w sktad wyrazu)

:

moze mozna/aby " Europa
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CW1CZENIE 29

a.

z£ X-, -2ZZ.

T^^^^X-c^1

___„ „ -^*y •

Tzumzz^zi^L

c.

aula, Genua, Borneo, sloiki, kakao, majonez, skaut, realny, nieostry, nieobyty,

nauczyc, nieugas2ony f nieubfaganie, Aurora, neon, znajomy, pauza, Orfeusz, nie-

odparcie, nieustannie, Zeus, nauka, gaik, toast, nieudoinie, seans, nieuchwytny,

zaufal, nieokreslony, baobab, Beata, nieodwracalny, Majorka, nieokie+zany, nau-

czanie
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*Jz AOCX- Z/wrV,

I~

Ca

jo^^^^.-e jgz. ££L=l

A

^-d1- &J-&&

j±£̂ «/-/2A

ZszUL*/- <*.

<?
-<£̂ _^^Zz

z-tzzd&L-^sJL. feS .

^ ii221

3. POMIJANIE NIEKTORYCK ZNAKOW SPOt-GtOSKOWYCH

Przy pomfjaniu znakdw spo+g^oskowych stosuje %\% nast^puj^ce zasady:

1) dwie jednakowe spdtgioski

oznacza si§ tylko jeden raz:

ballada

Jill
sktonny oddad ,/arrasy

2) pomija si<? „f' i „s" po
„k" na koricu wyrazu:

3) w korlcowych cz$§ciach wy-
razdw pomija %\% t(d" przed

4) pomija $i§:

- ,A" przed ^

p̂rojekt

^ ZZ
konspekt efekt indeks

gtodny ^pdgodny bezbfednie

•
i ,.cz":

- „z" przed „dz'

i „sz":

^ ^' - „f* przed „c":

odciert odezyt

n̂izszy drozdze

OjJ*. - „c"wzbiegu
<2_ A*!".«fcr

ScKle umre&ic

5} w niektfrych wyrazach po-

mija si$:

— znak „r":
oskarza turbina ^orga

2
organ order
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— znak „w": I2Z sa^Zl
**

^Mazowsze rentowny wiieodzowny

_____^
S k r 6 1 y: ^ " ^Z~~

powdd wazny przyczyna pewien wzajemny wytyczne

CWICZENIE 30

a.

^a ~X77r~^ l^^Z^L T^rr

b.

efekt, prospekt, konspekt, oberza, odciqc, gniezdza., przyjezdza, poscig, piericierf,

goscic, m&iwy, turban, turkot, twardy, kosztowny, rozmiescic, w^drowny , po-
rywczy, wymowny, morski, arbiter

J—j^LLs^yL

Q%#C _ Z-i » -Lt *** /(OT*Z<-v»
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la^^t/ 9^/-r/

o*-y- z
<?&j^

^u^£L
d.

W tartaku wre praca. Miasto urzeka nas egzotykg. Atak zostai odparty. Werdykt
juz ogfoszono. Triest to duzy port nad Adriatykiem. „Zemsta nietoperza" jest
srynnq operetka. Straussa, Apteka sprzedaje r6zne leki. Krytyk ocenia sztuk?. Nie-
nawisc" to wstr?tne uczucie. Dokonano wymiany przewod6w. Nanosz? wszystkie
dane na kartk?. Na Kaukazie s$ ztoza rdznych mineratow. Czeid area+u przypada
na oziminy. Autokar zostat wynaj?ty. Nieumiej?tnie zabrat si? do pracy. N6z
jest nieostry. Tu miesci siq rozlewnia octu. PrzedwioSnie jest chtodng pora^ roku.
Kostium jest bardzo szykowny. Trzeba umiescid tarn podpis.

RDZENIE

Pod wzgl?dem wielkosci znaki rdzeni podzielid mozna - podobnie jak znaki al-

fabetyczne spotg+osek — na znaki duze i mate. W pierwszej grupie wyroznia si?
dalszy podziar znakow wedtug wielkosci na znaki jednomiarowe, dwumiarowe
i trzymiarowe.

Przy iaczeniu znak6w rdzeni nalezy zachowac" zasady zgodne z ich cechami gra-
ficznymi.

1. ZNAKI DUZE JEDNOMIAROWE

— znak rozpoczyna si? w po+owie pola g+dwnego lewoobrotowq p?-
telkq wielkosci 1/2 miary, a w cz?sci kreilonej od linii sredniej do

staw(a) podstawowej biegnie jak znak „sw":
z

21
stawka zestaw przedstawic zostawiad dostaw(a)

gotdw
gotow

zdrow
zdrow
zdraw

znak rozpoczyna si? ostro przy linii s*redniej, biegnie pod katem
45° ku linii grownej i konczy si? prawoobrotowq p?telka_ w po-
fowie pola gfownego:

gotowka gotowy pogotowie zgotowa<5

znak rozpoczyna si? na wysokos*ci 2/3 miary pola gtownego iewo-
obrotow^ p?telk§ wielkosci 1/3 miary, biegnie ku linii gtownej
pod katem 45° i konczy si? prawoobrotowq p?telk^ na wysokosci
1/3 pola gfownego:
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z
przeciw

7Z-
licz

zdrowy pozdrdw pozdrawia wyzdrowieje

— znak sktada siej ze znaku „p" i — wykreslonej na nim f nieco powyzej

Nnii glownej — lewoobrotowej petelki wielkosci znaku matego:

W. Z_ ml «*
przeciwko sprzeciw przeciwstawny naprzeciw

— znak wyrazony za pomoc§ potqczenia znaku „l«t" ze znakrem „i-y":

(r' </\ (/> r/ v* (r o^
liczny ^rozliczyd & rozficzad ^wftcza 'wliczcie ^'wliczycie^Iiczacie

(liczony)

CWICZENIE 31

a.

"r^^rr ^^

m.H^rz^W- ,

TWT^W^T^T

ustawa, postawid, przedstawiac, zostawraj, gotowe, zgotowano, zdrowy, wyzdro-

wiaf, przeciwstawienie, sprzeciwial, liczny, wlicza, zastawii, przystawka, zestawiony,

zagotowad, pozdrawiaJ, wstawienie, nadstaw, rozgotowano, wyliczcie, wyliczycie,

wyliczacie, przestawiai, przestawianie

j-s£_2tz=£- 6l/

. Z. - ^p 9£^

^-^UdL
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2. ZNAKI DUZE DWUM1AR0WE

2.1. Znaki dwumiarowe gome

- znak rozpoczyna si? od linii sYedniej p<?teik% wielkosci 1 miary
a w cz§sci koricowej bfegnie tukiem ku linii gtdwnej:

stanow
stanaw

stanowi
(stanowy) ^"owe stanowtsko postanowienie ustanawia*

- znak rozpoczyna $\q przy linii g6rnej zaokra^leniem wielkosci
1/4 miary, biegnie pod katem 45° do finii glownej, gdzie koriczy

rzad(z-z)
si? Prawoobrotowa. p$telk<* wielkosci 1/4 miary:** ~ ,/ry n/
zarzad przyrzadza rz^dna narz^dzia

- stosuje si? znak „sl-$t": ZS
sled(z-f) Sledczy sledzenie wy£!edztf na&aduje

ilad

22. Znaki dwumiarowe dolne

— znak rozpoczyna si$ od linii sredniej, przechodzi tukiem do linii

dolnej, gdzie koriczy si's zaokrajleniem wielkosci 1/4 miary:
praw(a)

—y~~•/•—
C^5prawda L—** q uprawa prawo

bezprawie

- znak podobny do znaku „g" - od znaku „g" rdzni si§ jedynie
szersza. p^tla. doing:

ciajnie ^r2yci%nj
-

e<^jyci^anie(2^odociqg
Przy taczeniu ze znakami lewoobrotowymi p^tfa nie zmienia kie-
runku kreslenia: <T cia^ie

— stosuje sie znak „dz":

dziel t/dzielny //dzieto //pddziaf

dzie+ (dzia+o) ^ joddziel)

dzia-l"
przeciwdziaianie

72
- stosuje si§ po+aczenie

znaku „c" ze znakiem
"tr#: "^mralni^osntrala/^ ^Cmmm

(centra) koncentrat
centrum
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— stosuje si$ potaczenie znaku „g ~fc

ze znakiem „I4":
poglqd ^ogl?dny // 'oglqdany

CWICZENIE 32

'7$&tt?~n£^

'C^JlJlJSz-

z
2

'^^/m

^g=g^=

-o*

\~~77"
\^ •-y^

'-y^ys—

—

5S?

C.

stanowid, ustanowi, zarzgd, sporz^dzid, sledzid, posledni, prawo, przeprawa, roz-

prawic, pocigg, wyci^gnie, wodoci^g,
|

przedziaf, wydzieiid przegl^dat, ogl^dac,
stanowczy, przyrz^dza, poslad, prawnie, uprawiac, przyprawiony, przeeiqgac,
rozdzielaj^, centralny, przegl^d, zastanawiac, rozporz^dzad, wy^ledzif, prawosfawny,
korkoci^g, przydzieiony, wygl^da, sprawiajq

3. ZNAK1 DUZE TRZYMIAROWE

chod(-z,-£) — znak rozpoczyna si? przy linii sredniej lewoobro-

chdd tow^ p?tl§ wielkoSci 1 miary # biegnie pod kgtem
hod(ow) 45° do linii dolnej, gdzie koriczy si? ostro:
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wschod

CWICZENIE 33

Xywschodni y^chodzi wyhoduje

I^

-~> // ^ -tf^-o

j£

4. ZNAK1 MAtE

-LQ_
sred

srod
srod

— pofaczenie znaku ,,$" ze
znakiem „r": JL&2w^ J^T^ C^£l

srednie srodmiescie posrodku

r^
trud{z)

- znak „tr-tor":
c>-^/ OL
trudnic

-LCX
trudzid strudzony

stap

znak „st", uzupefniony
zagi^ciem wielkosci oko-
Jo 1/3 miary w polu dol
nym:

-/' sz
podst^p astqpid wyst^pek
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CWfCZENIE 34

a.

CO-—-' Ur^/ Cco\ faO? - C>i— -=J

q^Zlq^Z

2 ^Z^

b.

obchody, wscnod, chodzenie, hodowlany, sYedni, srodek, wsrod, trudny, utrudzid,

wyste;pek, uste;puje, przychodzic, pochod, wyhodowat, posrednie, podst§pny,

rozchodzi, naste^pnie, pochodnia

c.

Niedawno nastaptf rozruch turbiny. Wszystko przebiega sprawnie. Kombinat rnoze

zatrudnic spawaczy. Srodmiescie to centrum miasta. Trzeba zawsze dziaiad rozunv

nie. Przekazano nam to tylko do wgt^du. Wytrawni fatszerze dobrze nasladuja.

autorow dzie* sztukL Nalezy temu przeciwdziatac. Po transmisji meczu nastapi

przerwa w programie. Pracuje od lat na tym stanowisku. Dosyc trudno jest na-

niesc poprawki. Odroczono rozprawe\ Doktadne przyrzady wykryj^ wszystko.

Trzeba podjac srodki zaradcze. Opium silnie dziafa. Ciggna. tu liezni przechodnie.

SKROTY

1. 2ASADY SKRACANIA

Budowa pisma stenograficznego jest bardzo zwi§zia juz w zakresie samych znakow
aifabetycznych i znakow cza.stek siowotworezych. Jednak rozwini^cie odpowied-

niej biegtosci w stenografowaniu zalezy rowniez od innych czynnikow, wsrod

ktorych istotne miejsce zajmuje szeroko rozbudowany system skracania.

Skracanie obejmuje pojedyncze wyrazy tub zestawy po kilka wyrazow, w zwigzku

z czym odpowiedniki form skroconyeh nosza, nazwe; skr6tow lub frazeogramow.

Celem skracania jest maksymalne uproszczenie pisowni roznych, cze^sto powta-

rzajacych si§ wyrazow oraz popularnych zwrotow. Niektore sposoby tworzenia

skrotow i frazeogramow zostafy omowione w materiale wprowadzajacym skroty

podstawowe, zwane tez znacznikami.

Wedlug zasad tworzenia skroty dzieli si§ na kilka grup, a mianowicie na skr6ty

pocza^tkowe, koricowe, mieszane, nieprawid+owe i obrazkowe.

Skroty poczgtkowe
powstajq nazasadzie zapisywania ~3?
poczatkowego znaku lub poczatko- ^—
.,«; »-;A ; ..-»**.... ^i ™««. rna bardzo wzglad /komitet czlonek mwentarz
wej ez^sci wyrazu skracanego: * H '

Jest to najbardziej rozpowszechniona forma skrotow. Swoja. populamosc zawdzif-

czaja. one duzej sugestywnosci. Sa. Jatwe do przyswojenia i zapewniaja. poprawnosc

t*umaczenia.
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Skroty koricowes^ oznaczane koricowym znakiem lub koncow^ cz?sci3

wyrazu skracanego. Czesto charakteryzuje je zmieniona pozycja w ukfadzie linio-

wym: - _ _ ^ '

_^__« ^ t — r p. ^=±.

te to ten tam/tym tu byd by* bytes nabyc

Ze wzgl^du na mato sugestywn^ form? graficzne i wi^ksze trudnosci w ich opa-

nowamu S3 mniej popularne od skrotow poprzednich. Tym niemniej dzi^ki moz-
liwosci zastosowania jednakowych kryteriow ich tworzenia skr6ty koricowe $3

bardzo pomocne przy skracaniu niektorych wyrazow i tworzeniu ich form pochod-
nych.

Skroty mieszane $3

tworzone przez graficzne powia^-

zanie poczqtkowej i koricowej zebranie ktdry handel eztowiek

cz^sci wyrazu:

Skracajg one dose dtugie i niejednokrotnie skomplikowane pod wzgl^dem graficz-

nym wyrazy, co z punktu widzenia sprawnosci stenografowania jest bardzo ko-

rzystne.

Skroty nieprawidiowe —t"> c^
tworzy si? w sposob typowo
umownv* technika trzeba nasz ^lub wszystko

Skroty te wymagaj*3 wyJ3tkowo dobrego opanowania pami?ciowego. Wprawdzie
znaki okreslaja^ce skracane wyrazy na ogoi S3 z nimi zwiazane, jednak deformacja,

zmiana polozenia lub zmiana zasad kreslenia powoduj'3 wypaczenie w+asciwego

obrazu.

Skroty obrazkowe (ideogramy) — S3 to znaki oznaczaJ3ce czynnosci

lub pojecia: // / *\/- y -'. ~~<j—r:
rdwnoleg+y prostopadty rowny wiele ^/oklaski ^ze ^^clookoia

Nie jest to oczywiscie zbyt duza liczebnie grupa skrotow, poniewaz graficzne moz-
liwosci ich tworzenia S3 ograniczone.

Do oznaczania liczebnikow giownych i porz3dkowych, liczb ufamkowych i pro-

centowych, okresleri czasu oraz cztonow wyrazow zrozonych S3 wykorzystywa-
ne znaki cyfr.

C y f r y maj*3 wielkosc 1 1/2 miary (zero / ^ ^j J) Q (J~
— 1 miara):

W liczbach cyfry — w miar? moznosci - +3czy si?

ze S0D3:

Dla liczb z zerami stosuje —^ Q- ^ -g ../s*?.~ yy?„j^„.

si? skroty: 1 ", ? _ 5h2L__
sto tysiac milion miliard 400 4 600
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Liczebniki porzadkowe, liczby utamkowe, liczby procentowe, kwartary, lata i wy-
razy ztozone z liczbami oznacza si§ w njzej podany spos6b.

/ 2* S>—Liczebniki porz|dkowe:

Liczby uhmkowe:
a) jedno§<5 w liczniku:

pierwszy drugi dziewiaty

1/3 1/4
S

Liczby pro-
cento we:

Lata:
a) biezace stulecie:

~^fc

b) licznik wi^kszy od
jednosci:

K wartaly (wyraz /

Jcwartar" pomija si?):

I kwartal
II kwartafitd.

^S5&

1967

Wyrazy ztozone:

b) poprzednie i na-

1914 st?pne stulecia:
1773

fftt

1904 1848

pi^iolatka ,
19"***?

. 4
KXWecie 1000-jecie

(dziesieciolecie) (stulecie) (tysiaclecie)

Inne potqczenia:
trzyrazy potroid rozdwoid rozdwojony potrdjny

Przy ustalaniu oznaczeri dla skr6tow wyraz6w wzi?to pod uwag? koniecznos'd
ewentualnego faczenia ich z pocz^tkowymi lub kotfcowvmi czastkami wyrazow.

Przez dopisanie znakow przedrostkow i zakoriczeri wyrazdw do skr6t6w podsta-
wowych uzyskuje si? ich formy pochodne:

~n> <c - y / 2/
kierunek kierunki wzgl^dny uwzgi^dnid waga uwaga uwazny

Omowione zasady tworzenia skr6tow stanowia. podbudow? teoretyczna, dfa skra-

cania iogicznego, ktdre polega mi?dzy innymi na podobnym upraszczaniu zapisu

wyrazow nie uj?tych w nizej podanym zestawieniu skr6t6w stafych.

Poza przedstawionym wyzej podziarem ws>6d rdznych form skrdconych mozna
wyodr?bnic grup? skrotdw bardzo popularnych (wyst?pujacych w roznych teks-

tach) i grup? skr6t6w s'cis'ie specjalistycznych (pojawiajgcych si? tylko w tekstach

o okreslonej tematyce). Z tworzeniem tych ostatnich wiaze si? koniecznosc po-
siadania pewnej wiedzy z zakresu stenografowanej tematykt, bowiem prawidfowe
odczytanie skrotow zwiazanych z terminologia, nieznanej dziedziny moze okazac
si? bardzo trudne, a nawet wr?cz niemozliwe.

Wniosek stad taki: chod skroty — jako te najbardziej uproszczone formy zapisu
stenograficznego — s$ na pewno pozadane z punktu widzenia szybkosci stencgra-
fowania, to jednak nie mozna ich tworzyd za wszelka. cen?. Przesiankami decy-
dujacymi o wprowadzeniu skrdtu powinny bye: cz?stot!iwosc wyst?powania, gwa-
rancja w+asciwego odczytania oraz odpowiednio duie graficzne uproszczenie pernej
formy wyrazu.
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2. ZESTAW1EN1E SKROTOW

2.1 . SknSty poczatkowe

A. Skrdty oznaczone jednym znakiem spdlgfoskowym, grapa spd+gioskowa lub
grupa, zgtoskowa,:

a) skrdty jednomiarowe:

fakt ma minister po pod praca swoj swiat wags Warszawa wyzej

£ I V rS <s // P $ ry j r
front Francja

(k

W»
ra)

kraj Krakow plan polityka. " Polska i

f^Sf)
warunek strona

b) skrdty dwumiarowe:
— gdrne:

zf
bardzo choc* czas przed skutek srowo towarzysz wzglad btok charakter zwany cztonek

— doine:

co
<
^?^spcKJarl«

//
/
koniec^szko*a £ towar^^granica

c) skrdty trzymiarowe:

komitet

d) skrdty male: ^ o a. ~ <~>

na raz rzecz sam znaczenie trud ]uz jest

8. Skrdty oznaczone samogioska. oraz czastka. poczatkowg wyrazu

:

/Anglia /^armia /autonomia /aktyw /albo /^agencja ^gronom/^kademia/aktualny

z^zzz: oo sz ~^ Z -^ i%
/ Ameryka /aparat /artyku* /atmosfera /autentyczny /iautorytat / Austria /Australia

„ - ? / ^> v IB # s -
awangarda eksport /ekonomia energia ewentualnie inwentarz iniynier istnied

'obowiazek obywatel ^^ogdlny olbrzymi o&viata oto-otdz ukiad upfyw ustroj

C. Skrdty oznaczone czastka. poczatkowa. wyrazu z sarnogloska,:

bedzie //g+eboki iecz reczyc ^cieiki kiedy miedzy siebie
(tezy)
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twierdzic ^wbrew zwiez+y

77 ^/-oZL-^ >__
/ana\\2a manifest rych+y zwyczaj faadi

-o.. %r •'&.::. sr s J2—

"Europa. flota il^f m+0dy m0Wa ^^romny robid tw01^ d+u9°.

zzzzznz:
duzy ^g+owny ^grupa krotki

D. Skroty wietoznakowe:

ludzie mowid procz przypuszczad

jsrzn JSCL *£. _ad 21
dostateczny dyscyplina jeden nar6d rezerwa rezultat rynek

v^
sesja

^oE.
termin zjazd dowod finanse forma fundusz kapita* katastrofa

-7?—7^ & ^ m rs> z^z
kazdy kierunek kolektyw kredyt ledwie literature maksimum

kategoria

Z ^ ^ fe ^ ^ <^ ^—
material miejsce miesiac minimum minuta nawet pokoj pomoc

pospieszny potezny proletariat propaganda rewolucja. °rozkwit ^rozwoi rozny

^Z3z_sz a v z: S iS
sekunda sposob stopieri strategia sukces system sytuacja traktat

^ ^ 'tf
-
—Zl?

transport wewnatrz wymaga zupetny bank bib!ioteka /bowiem budowa/hr

SZ3 a
"^^

burzuazia cze'rwiec" doskona+y fabryka historia kitka niezw+ocznie
budzet ""^ (czerpad) . / /} ^

petny
"

problem " wielki ~^szybko~ tvlko przyna]mniej wspaniafy ^zaborczy

±1
zwiazek /^gatunek //general
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Z^
^magazyn ^maszyna Xproces

konferencja

szeroki Vsztab Vw ogote ' ,/wycteczka «/ zadanfe *^zapyud ITzasada •/zawisty-/zaoi -^^L './..
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22. Skrdty koncowe

A. Wypisanie zakonczenia na linii iredniej:

-/CWL £ Zl

te ten

7^

to tu tym
(tarn)

byd

dzis* moze my£l

6. Wypisanie zakonczenia na linii gidwnej:

2.3. Skrdty mieszane

QL *£_i_

przemysi widzi

cz^sto

wniosek

czi$i6

dobry 9ciy gdzie

automat bezpieczrty chce cztowiek ^^decyzja filozof handel

kszta+t ktdry metoda monopol

obecny postufat potencjat s? rprodukt referat ^regulamin^sojusz
powszechny

wazny wtaseiwy ^wreszcie -^zawsze zebranie

zjawisko zjednoczenie zw+aszcza zwykie

2.4. Skrdty nieprawidJowe

_ jQ^„
p lAuhdia /jak jeszcze ^iub nadzwyczaj nasz si? socjalizm

ta technika trzeba potrzeba wszystko ^wszechstronny

2.5. Skrdty obrazkowe (ideogramy)

dookota naokofo oko+o wokofo mniej wi^ce] ' okiaski paragraf procent

^zzziii^iiizsizs7
:

proporcja prostopadty r6wny nierdwny rOwniez
proporcjonalny rownoieg+y nierownomierny

-h

wiele wifce] wi^kszy niewiele ./za wiefe ze
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2.6. Nazwy miesi^cy i dni tygodnia:

Nazwy miesiQcy: -^

—

S Cd_D_£tL

ZZ^IaEZEZZZZ.

Nazwy dni tygodnia:

2.7. Formy pochodne skrot6w

badicie bfdziemy niezbedny nabyd odbyd przebyd*^* oaazcie D^aziemy

przybyc byfbym bylibyfcie ubezpieczenie ^ celny dotychczas owczesny^ J7 -^ ^A
nie chce udoskonalic dobrobyt fabrykat prefabrykat

nie ograniczany

«^2fe™L

-^
nieogra- jednostka jednoiity jednakze / nie kazdy niekiedy
niczony ^-\ s~\ /r>

kilkanascie kiikakrotnie kilkadziesigt j£/ koniecznie mogto mozna

Z2^ ... _
niebawem niezwtocznie V^ zaledwie ^^magazynier odmowa namowa przemowid«A~ z idw« y^magazvnier odmowa namowa Drzem6u

j6£o.._. VL^o C C>^ ry>
pomagad ./proletariusz pomygl oprocz przede wszystkim ^/w rezultacie

^£—£5&—^ " ^
rzeczywi&ie skutecznie socjaiistyczny technik potwierdzid stwierdzid

-A* & -££ £—
tamten tamtej tamt^dy tym razcm potem tej

* Q (po tym)^ -—7

od ttj teraz Sta]" •/
zaktad wyk+ad ~ uk+ad

-__, ^ .^ __^ _^ ^

—

uwarunkowad bezwarunkowo wewnetrzny od zewnatrz im wi^kszy tym wi^kszy
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wspdlnota
pod wzgl^em uwzgl^datt wnioskom bezwzgl$du bezwyjstku

zwyczajny metodyka

CW1CZENIE 35

Napisac* pod dyktando poznane skroty podane tJustym drukiem w affabetycznym
zestawieniu skrotow (s. 141 — 153). Zestawiente skrotdw mozna podzielid do
dyktowania na cztery cz^sci: A-G, H-N f O-R, S-2. Odczytad stenogram kazdego
odcinka i poprawic bf§dy.

CWICZENIE 36

a.

^?*-y/ -/^z^£. *L£ y£

T~^

fcwBC
f
C tmJltm ^-. mmJ*mmmmmm^*0&*m**SS*mmi~

±&—,

—&/- *~sr7. i~r.

<cy/~d A cJ-

~6 \- />̂ Z
^^Zij^ki

z^7^_ w--e-

b.

dziewieddziesigt, si6dmy, 1/18, 4/7, 23%, trzeei kwartal, 1968 r. 5-leeie, podwott,
potrojnie, powaznie, norma I ny, katastrofalny
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GRAFICZNE ZAKOfiGZENIA WYRAZOW

1. -UJE, -UJ4. -UJCIE. -UJECIE, -NEMU

Koric6wki ,,-uje", „-ujq", „-ujcie" i ,,-ujecie" pisze $i§ zgodnie z zasadami t^cze-

nia tch koricowych znakdvv po samogtosce „u":

2£
-uje aktywizuje

-uw

analizuje fiiozofuje wnioskuje

aktywizuje /analizuja. filozofuja. wnioskuja.

-ujcie monopolizujcie //central izujcie manifestujc
8& _<^L ^ yL

"

izuicie manifestujcie / agitujcie

-ujecie aktywizujecie// aktualizujecie fabrykujecte / agrtujecie

Koric6wk^ ,,-nemu" ozna* „

cza si$ przez po+^czenie ca^C—
-nemu „r»" z „u": materialnemu /Zceinemu skutecznemu

Skrdty:
tdealny indywiduatny

CWICZENIE 37

a.

TZL

b.

jT~: ~Zr^~7Z

A

&

TT̂ r&r—zr

-TT^TZ^^-T^^
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c.

aktywizuje, anaiizujq, celuje, buduje, obowiazuj^, interesuja., informujcie, magazy-

nujecie, potrzebujecie, gospodarujcie, projektujcie, rezerwujecie, wnioskuja., aktual-

nemu, ideainemu, indywidualnemu, fabrykuje, sekunduja., kierujeeie, post^pujcie,

maksymalnennu, wyhoduje

2. -(I, J)ACH, -l(-Y)CH; -(I, J)AMI, -(l f Y)Ml; -EJ; -(l)EGO; -(O,

OWEJGO; -OWEJ

W celu oznaczania koricowek wyrazow tej grupy stosuje si§ nizej podane specjalne

znaki:

_. — znak dwumiarowy gorny, biegnacy lukiem pochylonym pod

kqtem 45° od linii giownej do gornej:

-ami
-imi
-ymi
-lami
-jami

-ej

znak nieco wi^kszy niz 1 miara, rozpoczynajacy si§ od linii

gtownej i biegnqcy pod katem 30° do linii sredniej, ktora, prze-

cina swoim zakotfczeniem w formie zaokracjlenia w lewo (1/2

obrotu):

lasami miQkkimi mttymi flliami

ZZZZ^L
sesjami pracami /artyku+ami /aparatami

oznaczenie „j" na koricu

wyrazu po samogiosce „e":

mitej sfabej ca-tej

-ego
-iego

znak alfabetyczny „e" koriczacy sie zaokrggleniem wprawoiwiel-

kosci 1/2 obrotu):

mi+ego siabego calego drogiego

-go
-ogo

•owego

znak alfabetyczny „o" koriczacy sie. zaokr^gleniem w prawo

(zaokra^glenie wielkosci 1/2 obrotu):

kogo Kongo handlowego startowego przypadkowego
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-cwej

znak alfabetyczny „o" koriczqcy siq

zaokr^gleniem w lewo (odwrotnie /T

•nach
-nych
-nich

-niach

jak„-go"):

powi^zanie znaku
„n" ze znakiem
,,-ach", „-ych"r ^aynach wolnych

„-»ch":

ceiowej pianowej

-nami
-nymi
-nimi

-niami
bifaliotecznymi /fv*Xm\ bibliottkami

Przy zakoriczeniach „-nej" i ,,-nego" mozna pomijad znak „n", jezeli nie utrudni

to napisania i odczytania wyrazu: /-

pifkntj
zz:# cotnej pt^knego

^s
uczynnej

Skr6ty:

sumiennej
-^

aktualnego /aktywnego zwalonej

xy>-

j
j***^ monotonnego ochronnego

.&!

tych tymi tsgo tamtych tamtymi tamtego

CWICZENIE 38

a.

iEiSSBz

S2Z^:

^^!^

. —-f^g-p

lEziZ?^

^_

:pj ^
JS^X^ U2^C-
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b.

zz &_

^

c.

ska+ach, ostrych, gornych, plakatami, stopami, waszymi, podaniami, statej, licz-
nej, milego, skfonnego, rentownego, planowego, celowego, handlowego, ekspor-
towej, stokami, groznymi, przyborach, skromnych, kolej, kolejnej, materiafnego,
nadmiernego, kosztownego, stanowego, ciasnymi, przewodach, zwi^zanych, dzfel-
nymi, dzjetami, gruntownego, gruntowego, licznego, oddziafowej, centra'lnymi,
centralami, gotowego, nadwoziach, zakazanyeh, warunkowego, przemystowei
nast^pnego, nowej

3. -(D2)AC; -(D2A)JAC; -(DZ, J, DZAJ, WAJ)ACA I POCHODNE

Koricowki imiesfowu nieodmiennego ,,-gc" i ,,-jqc" oznacza si? przez po^czenie
znaku „c" tak jak po ,,0-3" i „io(i<0-jo(jq)"; koricowki te majg rowniez dodatkowe
znaczenia „-dz3c" i „-dzajqc":

dz^c

pa lac /wierzac gramczac y prowa-y dzac

j<|C

dzajqc

dajac

rezerwuja.

siejac

bo:

rezerwujac daja. siefa

majac przepro-
wadzajac

zgadzajac

Przy oznaczaniu korfcowek imteslowu przymiotnikowego czynnego pisze si$ na
linii sredniej znak koricz^cy wyraz; do oznaczania fra" oraz „y" w koricdwkach
„-3ca" i ,#cy" wykorzystuje si? znaki diakrytyczne tych samoglosek:

/

-gca -gey -gee -gc«i -fcemu

£ J^. .--£.

-qcym -gcych -gcymi -gcej -^cego

piszaca piszacy pisza.ee piszaca piszacemu

ptszacym piszacych piszacymi plszacej piszacego
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Wymienione wyzej znaki koricowek imies+owu przymiotnikowego majg dodatkowe

znaczenia: —-7 # J

t—*a- @ u777
,

DTowa-dzaca-' ma-jacy * ubole-wajacemu pory-wajacym / . . ,prowd-u^w j^y rozprawa-dzajacq aktywizujgcyeh

alizujacymi / ^eneralizujacego (ezaca

automatyzujacej

Porownanie koricdwek wyrazdw:

<L

fabrykach fabrycznych fabrykujacych

2)

3)

zrfzz^L
fabrykujae

systemamt systematycznymi systematyzujacym
systematyzujac

'-9
obowiazany obowiazanego

'

"^bowigzkowego obowiazkowej obowiazujacej

CW1CZENIE 39

a.

g^ggggg

z£
£Ẑ

.jfO.^fe#

1221
i^5Z s^

rH

£ '

£=£

Jj J> J>

$*
TEIML

^L
£n c^q

* Fried koftcdwkq „*ywajqca*' i fef pochodnymi zaznacza sie samogfoske „y" w poprzedza-

jqcej koricdwke czesci wyrazu; inne samogioski wformach pochodnych sie pomija.
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c.

biorqc udajsc podajac, buduj<|ca, rozkwitaj^cy, doskonafccy, mechanizujqcych,

petniqcego, rezerwuj^cej, gospodarujqcy, handluj^cym. sytuuj^cg, wymagateeymi,

magazynuj^ce, procesujgce, propagujgca, nazywaj^cej. przykrywajgcej, zgadzajgcej,

decyduj^cemu

d.

^vvW rJ-f^^/ -^—jf

j£L=*-^
9-

J3L~.^v.~-£-

£-, S

&Z

ZL

%^*?- fa ~^'"~

G :.&-&?u

±2^--jzU<c

JL^ £&=

36£.^3L£==p/~

O <v.

Q&*SJL

4. -(E,0)WANIE; -(W)YWANIE I POCHODNE

Wszystkie znaki koncdwek tej grupy rozpoczynafe si? od alfabetycznego znaku

koricowego samogioski ,,a", natomiast koricz^ si$ ostatnim znakiem brzmienia

koricowki:

-wanie -(w)ywanie
-iwanie

wyr-wanie wyr-ywame tffrfam*

Przed znakami koncdwek ,,-wanre" i „-(w)ywanie" (a takie przed znakami nast?-

pujqcych koricowek: „-wad", ,,-wat", ..-wajcf , ,,-wajqc") pomija si§ samogtoski

e" i o"'

rozl(e)wanie skier(o)wanie skier(o>wywarrie

-wad -{w)ywad przech(o)wa6 wypar(o)wad nal(e)wac

przech(o)wywad wypar(o>wywad

115

Optimized by www.ImageOptimizer.net



W odroznieniu od poprzedmch znak6w zakoriczeri

tej grupy znak „t" koricowek ,,-wai" i „-(w)ywa+"
jest umieszczany o 1/2 miary wyzej:

-wat (w)ywa+

por-yt por-wat por-ywat wyr-yt wyr-wat wyr-ywa+

-{yjwaja -(y)waiac <^ogrz(e)wajq okr{y)wajq ^ogrz(e)waJgc okr(y)w3jac

Na podstawie omowionych wyzej zasad mozna tworzy<5 daisze formy pochodne:

dozowarty tadowaniem
iqdowaniu egzaltowanej wykazywanemu

CWICZENIE 40
a.

& - x^jZ5C//T/y

A

JJJJ^W-
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c.

udawanie, skandowanie, nawofywanie, skazywanie, kupowat, skasowai, odpoczy-
wa+, polewac, modelowac, przegrywac, porywaja., spozywajq, sekundowac, trans*

portowac, reaiizowanie, traktowanie, prasowanie, instalowai, sterowad, ukrywaja.,

stopniowac, murowany, roziewaj'3, wymachiwai, hamowad, umocowanie, zgady-

wac, przezywa+, polewajac, rozlewac, poszukiwac, analizowai, fabrykowanie,

konferowac, okrywajac, nadzorowany, inwestowanie, inwentaryzowac, mono*
polizowanie, zszywaja., centra I tzowanie, magazynowanie

5. -(Y)WIANIE I POCHODNE

Znaki koricowek tej grupy tworzy sie. podobnie jak znaki grupy ,,-wanie" z ta. roz-

meg, ze sa. one bardziej pochylone (kgt 30°):

«(y)wiam 2ama-wiam -{y)wracie wyma-wiacte

Inne formy pochodne:

wymawiali&ie wymawialby wymawiaiiby wymawiatem wymawialismy-^

-* W koncowym »-4my"pom$a jrff znak ,J"
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CWICZENiE 41

a.

E- -^

b.

zabawiad, podziwiam, wytawianie, ponawiacie, omawiaja., odnawiany

6. -OSC; -(L)IWOSC I POCHODNE; -(S,C,DZ)TWO

Ola oznaczania koricowek tej grupy wykorzystuje si? nizej podane specjalne znaki

-osd

znak jednomiarowy, rozpoczynajacy

si 3 od linii g+ownej i przechodzacy

Jukiem przy linii sredniej do ostre-

go zakoriczenia rra linii glownej:

~mx ^t"
ostrosc gotowosc
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Przed znakiem ,,-osd" pomija si? znak bezposrednio poprzedzajacej go spdtgtoski:

biegtoj>d wartosd wrogo^d' rozbiezno$d dosd

Formy pochodne skrotow:

-) .;s\ j"\ £/_j> -715
aktywnosc sposobno^c indywidualnoid bankowosd ludzkosc

ludnosc

Podniesienie znaku koric6wki „oS6" o 1/2 miary nadaje mu nowe

znaczenie: .

-iwnosd tkliwoSd pracowitoid spoistoid naiwnosd wierzytelnosSc

-ftelnosd

-ytelnoic ._.^ JT\ /*
Zroznicowanie znak6w tych /^>y^\ s*Sri

** • ' —
koricdwek zapobiega dwu- LzL-A -!__. ——

_

znaczno&i niektdrych wy- vrtasnoSd wtaSciwosc moznoid mozliw*Sd

razow:

niepodlegtoid okoIicznoSd oszcz^dnoid odpowiedzialrK^d punictualnoic

~~. V^ __ ) J7~
przedsiebiorczosc przyszio^c przeszfoifd ^/szybkoiSd stiwerennaSd Swiadomosc

tworczo&r wytworczo^d / wi^kszosc zdofnosd iloSd elektrycznosc

Znak „-two" ma nieco inna. form? graftczna, niz znaki omowionych wyzej kori-

cowek tej grupy:

— znak rozpoczyna si? na wysokosci 3/4 pola gidwnego szero-
7J kirn zaokr^gleniem przy linii sredniej i koriczy si? ostro w po-

' lowie pola dolnego (wielkosd 11/2 miary):

-two, -stwo
-ctwo, ^dztwo (yj £S) jyj ^

Xtatwo /m^stwo
-

/tkactwo" /dowddztwo

Znakiem tej koricowki skraca si? takze dJuzsze cz?sci wyrazu, jezeH cz?sc poczat-

kowa wyrazu pozwoli na jednoznaczne odczytanie eatego wyrazu:

^/sadownictwo Aadownictwo 4atownictwo *
,

7 7'sadownictwo /sadownictwo
ustawodawstwo przectwierfstwo
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S krdty:

/oai

7?T
/minisparistwo . < ' /bogactwo /nutnictwo /ministerstwo

bezpieczeristwo /U • /mocarstwo

>^> ^> 7^ ]^Z
przed$i?biorstwo racjonalizatorstwo spoieczetfstwc wsp6tzawodntctwo zwyci?stwo przewodnictwo

CWICZENIE 42
a.

TrTT^-TTn-^i

^r
^la^T

-zrr&T2r\

b.

£*y ^v^rr

ZE L^IJ2

"vi^n

^T-
g?n

-_>e .

c.

'c=zn ^5.

&^ /) J^F
"71^5 "

XT"

sn~-

a^Vy

^Wf?
7^...^l..^L

^Z/V/?//^7

g ggg =g
d.

z+osc, kolejnosc, zawzietosc, pobtazliwosc, ogrodnictwo, $a.siedztwo, rodzeristwo,
gospodarstwo, elektrycznosc, niepodlegtosc, mitosc, sfaboSd, zwi^zlosd, gadatli-
wosc, malarstwo, lecznictwo, mnostwo, cztonkostwo, przedsiebiorstwo, banko-
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wo£6, rachunkowo^, sadownictwo, sadownictwo, mocarstwo, punktualno&S, lud-
no$£, wspdfzawodnictwo, zwyci?stwo, swiadomoSd, obywatelstwo, hutnictwo

7. -NIK; -CZYK; -KOW; -NIKOW; ~CZYK6W; -SKOP
Znaki koricdwek tej grupy wywodza. si? od znaku „k" tub od znakow czastek wy-
razow z „k":

- znak „k" podnie- , SJ/ -v? /-

-nik

-czyk

stony o 1/2 mia
ry: trawnik miernik wtrnik walczyk orczyk

Formy pochodne skr6t6w:

-k6w

Zbieg „nisk" w koricowej
cz?sci wyrazu oznacza si?

podobnie jak „nik":

— znak dwumiarovvy rozpoczynajq-
cy si? jak „k", biegnacy pod
katem 45° ku linii dolnej, przy
ktorej koriczy si? ma+ym za-

gi?ciem w lewo:

letnisko

2 -C
makGw* /znak6w /brakdw

W podobny spos6b oznacza si? kori-

cowk? „-sk6w", lecz znak „sk"
wraz z cz?scfa. koricowa. staje si?

znakiem trzymiarowym:

— znak „-k6w" pod-,

niesiony o 1/2

^ntkdw miary:

•czykow

blaskdw

trawnikow ^rolnikow
orczykdw

-skop

— znak dwumiarowy dolny —
identyczny ze znakiem „kon";
nie ulega przesuni?ciom przy
oznaczaniu samogtosek (z wy-
ja.tkiem wypadkdw wynikajq-
cych z techniki taczenia):

horoskop epidiaskop

daktyfoskopia

Skrdty:
czynnik

rofaotntk naczelnik zwierzchnik
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CWICZENIE 43
a.

^t^y
vzf^y^f

c.

piornik, wirnik, grzechotnik, namiestnik, ognik, przeciwnik, przewodnik, straznik,

lieznik, wiekow, znakow, nawykow, sk+adnikow, krukow, wyskokow, dtuznikdw,

zwierzchnikow, czynnikow, sojusznikow, diaskop

d.^ 0«& *%^

.^&^LA..o^.

^L=^2-

£6cz„

s£^L=^„

^,^7-^+
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8. -IZM; -YZM; -ISTA; -YSTA

Przy oznaczaniu korlcowek tej grupy stosuje si? zasady ffczenia znakdw maiych
po >Y":

__ — oznacza sit? przez pol^czenie znaku „i-y" ze znakiem „z"; przed

__ znakiem tym pomija si§ poprzedzaj^ce go bezpoSrednio sp6t-
-izm gJoski, jezeli poczqtkowa czq£6 wyrazu pozwoli na jednoznaczne
-yzm odczytanie wyrazu:

.QS-ZL._
archaizm rasizm

Cz^sto na zasadzie sugestywnosei skra-

ca $\q diuzsze czfsci wyrazu:

=zL
aforyzm spiry(t)yzm

Skrdty:

daltonizm pesymizm
-*£
^dogmatyzm

'antagonizm demokratyzm ^^^kornunizm faszyzm imperializm

-£-
krytycyzm internacjonalizni leninizm militaryzm nacjonalizm

racjonalizm patriotyzm hitleryzm

4sta

•ysta

— oznacza si? znakiem „st" podniesionym po „i-y''#' zasady pomi-

jania sp6*g+osek jak przy znaku „4zm, -yzm":

s*ZLT
rasista pesymista daitonista

kontysta

rewolucja rewizjonizmrewoiucjonista rewizjonista

(umowne zrdznicowanie}

Z wyjqtkiem samogtoski „a" wszystkie inne

samogioski oznacza si? po tym znaku:

CWICZENIE 44
a.

-^zzzzjznzw.

J£TZ7 -~^f~

zz
2

TJWTFrr

^7^77^
—f/T-r^ -

uroczyste
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T^^Vt ~7^j%^

^ZZ-ZZL
b.

tragizm, cynizm, pesymizm, dogmatyzm, rowerzysta, kolorysta, oportunista, oku-
lista, listy, archaizm, rasizm, dentysta, aforyzm, pesymista, mgliste, dogmatyzm,
specjaiista, tradycjortafizm

J=*^^
»*? Z,'rr

9. -GRAF; -LOG; -tOG; t6G
Oznaczenia koricdwek tej grupy sq zwiazane graficznie z cechami znaku „g":

_ - potaczenie znaku „g" -^^
ze znakiem „r"; pfzed Z
„-graf" nie oznacza si? ~%?

samog+osek:
-graf

Koricowe znaki wyrazu
dopisuje si^ do „-graf"

:

Znaku ,,-graf" mozna uzyd
do oznaczania innych cza.-

stek wyrazu:

- znak trzymiarowy; rozpoczyna siej ostro od iinii gomej, biegnie
pod katem 45° do Iinii dolnej i koriczy sie, jednomiarowa. p^tla.

zajmujaea. pole doine (jak p^tla „g"); niektdre samogtoski po-
przedzaja.ce znak pomija si§:

Wszystkie znaki koricowe wyst^pujace po znaku ,,-log, 4og, -*6g" dopisuje sif

:
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antologia ^^netodologia^?n>odlogs

Znak „4og" stosuje si? rowniez do oznaczania po-

czatkowych czastek wyrazow:

CWICZENIE 45
a.

logarytm*

litograf, fotograf, kartograf, geografia, biografia, scenografia, kaligrafia, katalog,

astrolog, kardiolog, stomatologia, geologia, archeologia, biologia, zooiog r roztogi,

psycholog, morfologia

c.

—^LrtJ?j&~jrt^T7. .g^TH^m ml...

~? *

^/"^
&¥?
10. -LIWY; -TOR; -TUR(A>; -N(I)A<5; U%6

Koricowki tej grupy oznacza si? na r6znych zasadach — w koricowce ,,-liwy" pomi-

ja si§ korieowa. zgiosk?, pozostate koricowki oznacza si? za pomoca. znanych juz

znakow po+aczeri spoigiosek i poszerza si? ich znaczenie:

ZL
-liwy

— po+qczenie znaku „!-+" ze znakiem J"; poiaczenie przebiega

wediug zasad ia.czenia „\-\" z poszczeg6lnymi znakami; po zna-

ku tym nie oznacza si? zadnych samog+osek koriczacych wyrazy:

2 Przy fqczeniu ze znakami lewoobrotowymi petla dolna zmienia kierunek kreilenia.
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Skr6ty:

I2U
chorobliwy zroSliwy

sprawiedtiwy mozliwy niemozliwy

^C^__- — rnak „tr-tor":

-tor

-tur(a)

S k r 6 t y:

s:
lokator protektor /'gamitur /awantura / apretura

Q» Z3I s: z!:
administrator

'

agitator dyrektor dyktator faktura inicjator

~K
-A30T'

;

_

z=
.

irtstruktor ~yS> nowator propagator wizytator /aparatura
konstruktor

-nad

-ngd

-niad

— znak „nt-nd": 31 £W
zaczynac wspominac omirt^c tona.<r /zabraniac osfaniab

-nacie

-niacie

S k r 6 t y:

w pensjonacie zabraniacie sktaniacie

przyczyniac rozwingc

CWICZENIE 46

a.

iSZ
126

-^^st

Z&fe
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b.

ktotliwy, szkodliwy, chorobliwy, zartobliwy, zlo^liwy, doktor, makulatura, uwer-

tura, obcinac, wspominac, stance, przemlna^, dmuchnaxS, pomina.d, tkna.c, zamie-

niad, wyganiac, przyczyniacie

•s/z?-2^1

z~-s>-^.o/s-^ J^ (^\
,̂ r^l

11. -(S*,Z)NlENIE I POCHODNE; -GNIENIE I POCHODNE

Konc6wki tej grupy sa. graficznte do siebie podobne, rozni je tylko inne poioze-

nie znakow w ukiadzie liniowym:

- rozszerzony znak „n" (znak identyczny jakskrdt „na$z"):

•nienie

-snienie

-znienie

-lenie

-name

natchnienie uwolnienie
schronienie

cisnienie spoznienie

oddalenie ^zazalenie jelenie wspominanie y^pozegnanie

aC~ ^^ <tkL—^.«*

Ewentuaine dwuznacznos-
ci rozwiazuje znak diakry-

tyczny „a
. poczynienie poczynanie podpatenie podpa ia nie

- znak „nienie" usytuowany tak, ze ilnia giowna

przecina go przez srodek:
-gnjenje roztargnienie
-znienie
-zenie -_-— -— -^ ^ ~777 " 77

<izenie upowa2nienie^^^ zamrozen.e
***&*** prowadzenie zJudzenie

Ewentuaine dwuznacznos- , >--^ y 7^\ 7"
ci rozwiazuje znak diakry- J^L. JS^ ^^ —- x
tyczny „a": ponizenie ponizanie okrazenie* * okrazanie

* Koric6wk§ nalezy czytad poprawme: „magnaci"
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Skrdty: —£L Z -/
zagadnienie zezwolenie pozwolenie

rozpowszechnrenie
potozenie

zgromadzenie zarzadzenie rozporzadzenie

CWIC2ENIE 47

o^-^-

y^S^ 2*

z^z^zii^: ^— z;

.s:

j^*^

g^^ ^3
^ ISSiL.

?
225=^

7^=N=r^1

zg^; z£

si

^ ^\^" -i

y?^=

c.

peinienie, wzmocniente, poczynienie, poczynanie, objainlenie, zapalenie, naglenie,

mielenie, wycinanie, dr^zenie, draznienie, odpr^zenie, okrgzenie, okr^zanie, wy-

dr^zenie, wydr^zanie, zagrodzenie, odprowadzenie, powodzenief pogr^zenie, prze-

ci^zente, spoznienie, przyznanie

a**^,^ _ TT*

—

*

^L-

128

Optimized by www.ImageOptlmizer.net



b.

ktotliwy, szkodliwy, chorobliwy, zartobliwy, ztoSliwy, doktor, makulatura, uwer-

tura, obcinac, wspominac, stance, przeminac, dmuchnad, pomirvac, tknac, zamie-

niac, wyganiac, przyczyniacie

<sf&- ^d2L

^-&-*j2j£-r£ <^L (^\
,̂ £^^Z

11. -(S,Z)NIENIE I POCHODNE; -GNIENIE ! POCHODNE

Koricowki tej grupy sa. graficznie do siebie podobne, rozni je tylko inne po+oze-

nie znakow w uktadzie liniowym;

- rozszerzony znak „n" (znak identyczny jak skr6t „nasz"):

-nieme
-snienie

-znienie

-lenie

-nanie

Ewentualne dwuznacznos-

ci rozwiazuje znak diakry-
it.

natchnienie uwoinienie
schronienie

cisnienie spoznienie

tyczny (<a': poczynienie poczynanie podpa lenie podpalanie

-gnienie

-znienie
-zenie

-zanie

-dzenie

- znak wienie" usytuowany tak, ze linia gtdwna

przecina go przez srodek:

^=*z=^z
upowaznienie .

^—^ - ^ ~-« zamrazanie prowadzenie z+udzenieuKwwaiiireuKs
2a^0ZQnie zamrozenie

Ewentualne dwuznacznos-

ci rozwiazuje znak diakry-

tyczny „a":

3 ;z
ponizenie ponizanie okrazenie okrazanie

Koficdwkg rmlezy czytad poprawnie: „magnaci".
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Skr6ty: ^L
zagadnrenie zezwolenie pozwolenie ^ potozenie

rozpowszechnienie

zgromadzenie

CWICZENSE 47

zarzqdzenie rozporzadzenie

ffl _ ?x&~

^=^

^zzz^z^:

j^^ ~s..

~EL ~l5r^>~

/S/~^/ZZ

df- < QiL <i

c.

peinienie, wzmocnienie, poczynienie, poczynanie, obja£nienie, zapalenie, naglenie,

mielenie, wycinanie, dr^zenie, draznienie, odpr^zenie, okrqzenie, okrazanie, wy-
dr^zenie, wydrqzanie, zagrodzenie, odprowadzenie, powodzenie, pograienie, prze-

claienie, spoznienie, przyznanie
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A /S~- /^-/A-

sOL ^&-

'J&£JL£l

12. -TEL I POCHODNE; -{EJ,AJ)SZY I POCHODNE; -ENT; -ANT
Dla oznaczania koricdwek ,,-tel" i „-(ej, aj)szy" stosuje si<? nowe znaki; koricdwkf
„-ent, -ant" oznacza $13 znanym znakiem pol^czeri spolgtoskek ze zmian^ po-
zycji znaku w ukiadzie liniowym:

--CZX

-tel

-(s)ciel

-Wcidt

- znak w formie graficznej zblizonej do „tr-tor" kreslony ruehem
prawoobrotowym (odwrotnie niz „tr-tor"):

przyjaciei

przyjacidt
kofcfdt

Znak ten mozna stosowad
takie w innych miejscach

wyrazu: telefon^ butelka subtelny scio+ka kuratefa

-szy

-ejszy

-ajszy

-niejszy

— znak maj$cy form§ a-

postrofu, pisany pod
finig sredni^: ^gorszy najtrud niejszy wczarajszy

W znaczeniu „-niejszy" znak moze bye
stosowany w6wczas, gdy pocz^tkowa
cz^sc wyrazu zapewni jednoznaczne od-
czytanie wyrazu:

najgrozmejszy mniejszy

-ent

-ant

znak „nt-nd" umieszczony pod lini^ Sredni^; przed tym znakiem
pomija si? czQsto spolgioski bezpo^rednio poprzedzaj^ce kori-

cowe ,,-ent":

22: -^
mankament /arogant kombatant /akcem
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Cze^to pomija si§ przed ,,-ent" dtuzsze _-,

—

r_
cze^ci wyrazow — zapisuje si§ tylko LS~*

cz?sc sugerujacq ca+osc wyrazu: pretendent

Jezeli znak poprzedzajaey „ent" znaj-

duje sie w poblizu I in m sredniej, znak
koricowki nalezy pisad tacznie: ekwiwaient

akompaniament

asortyment

aspirant komplement

Skr<5ty: ~£L T.
/argument dysponent fundament

^

—

11
gigant eksperyment

konosament /konsument

-p^V

kontynent JL kontyngent korespondent

parlament prezydent producent referent reprezentant laborant

Do znakdw ,,-ent, -ant" oraz ,,-ejszy" mozna dopisywad znaki innych koricowek:

wyzszosc

CWICZENIE 48

-*s*~-*.

scementuje //zgorszenie opatentowal najtrudniejszycn

x*Ou lq/,

zz^jZltel

...la. aJL JZ- £±&. .**£...

/?-Qf
-^^..^^.^^ „

ZT2 \r

b.

fote), motel, tropic iel, wielbiciel, telefon, telewizja, patelnia, starszy, siodszy, naj-

dfuzszy, krotszy, wainiejszy, pilniejszy, wczorajszych, najlzejszego, laborant, or-

nament, atrament, komplement, konosament, kontynent, kontyngent, konsument,
testament
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^Jd/SL
^2^

js^L^s£u£rxr

oj^' /-flO —Ou

z£&L A
<£. M§L Y—

'/}-& ?/rm
/ 7v,

rJ? rS-tTQfrjdL...

7*-,-
r
'/sr- *m

fr^p* /£-

13. -CZKA I POCHODNE; -WKA I POCHODNE

Koncowki tej grupy sa. oznaczane zupetnie nowymi znakami:

- znak dwumiarowy gorny; rozpoczyna si§ jednomiarowa. petla.

podobnie jak znak „h-ch", a w cz^Sci koricowej biegnie od Jinii

-czka sredniej do linii

-niczka

-zeczka

gfownej pod katem
135°: rgczka doniczka ksiazeczka

Wszystkie samogtoski oprocz ,#'

na koncu wyrazu oznacza si§:
czki kozaczki miasteczko

-wka
-fka

-jowka

— znak jednomiarowy kreSlony pod katem 135° od iinii Sredniej

do Iinii podstawowej:

A ^S^Z-B
dawka karafka kryjdwka przystawka poprawka

Samogioski na koncu wyrazu — z wyjqtklem „a'

-r oznacza $i$ zgodnie z zasadami ich faczenia:
truskawki

Dopisuje si§ takze do znaku ,,-wka" znaki innych spofgfosek:

taksowkarz
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CWICZENIE 49

:zzx:t

^^^s:

b.

taczka, teczka, potyczka, kaczka, polewaczka, owieczka, poprzeczka, poprzednicz-

ka, sprzqtaczka, zapalniczka, iawka, mak6wka, kawka, pocztowka, krzyzowka,

stalowka, stolowka, zabawka, mrowka, taksowka, wiatrdwka, przyrodniczka, ma-

jowka, kryjowka

c.

^ja^l

14. -(Y)CJA I POCHODNE; -WACJA I POCHODNE; -(TY)FIKACJA

Wspolnymi cechami graficznymi tej grupy koncowek sq p^teiki wielkosci znakow
malych:

-- — znak uj$ty w form? prawoobrotowej petelki wielkosci znaku
matego:

-(y)cja

-(n)ica

-cia Q^. 25f.
stacja racja petycja

3£ ^
otwica

stotica straznica

Z ^__^Z3^
odkrycia starcia zdj^cia okryde starcte zdjecie
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Przed znakiem tym mozna
pomijac „k", jezeli uprosci

to pisownj^ wyrazu:
~ZR
lekcja

W pewnych wypadkach znak wykorzy-
stuje %\% do oznaczania koricowego

„<a":

fikcja ~/ak

aie:

akcja
l^L
reakcja

sprawca
.^

wykonawca dostawca

S k r 6 t y

:

administracja
-J&L

agitacja biurokracja

2*

3*
delegacja

t^ -^ g
deklaracja demokracja

at
fabrykaqa

.i~^?B.

funkcja

dyplomacja dyspozycja eksploatacja

^zzzzyj5-

iiustracja instrukcja interwencja

j£l

Vs-

egzystencja

ST g
interpelaqa

interpretacja inteligencja instytucja mwestycja kadencja

konstytucja y^konsultacja korespondencja y^konstrukcja likwidacja produkcja

^'
ST^k.

Z^

a/fc^" <2^j2c^f. ^fl ^^ ^L
referencje reformacja rejestracja rezoiucja redakcja

<y€^ i^f- ~x> z:
reprezentacja sekcja seiekcja wizytacja

regulacja

-wacja

-zacja

-lizacja

-tyzacja

-nizacja

ryzacja

znak dwumiarowy gorny nawi^zujacy forms graficzng do znakow
koricdwek „-wanie f -wad" itp.; cz^sc znaku kreslona od iinii pod-
stawowej do Iinii gornej biegnie pod k^tem 45°; znak koriczy $\q

prawoobrotowa, p^telkq wielkosci znaku malego jak znak ,,-cja":

/
motywacja eiewacja innowacja konserwacja

centra lizacja standaryzacja ° modemizacja nowelizacja

Porownanie: QS&
biurokracja biurokratyzacja demokracja demokratyzacja
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-(ty}fikacja

znak powstaj^cy przez uzupefnienie znaku „-wacja, -zacja" do-

datkows p^talk^, wykre^lonq cz^sciowo na p^telce pierwszej:

"ZF

modyfikacja unifikacja kodyfikacja weryfikacja

kiasyfikaqa ratyfikacja rektyfikacja ikacja

> k r 6 1 y:

CWICZEN1E 50
a.

organizacja kwa I ifikacja

b.

:z^::^zi::^
L
z.

'2^:^z ssi

c.

akacja, pozycja, stolica, kotwiea, spodnice, przeczucia, mobilizacja, standaryzacja,

centra I izacja, rektyfikacja, kompozycja, real izacja, relacja, czarown ica, wulkani-

zacja, kwalifikacja, racja, pszenica, przecznice, gracja, uczennice, modulacja, gra-

tyfikacja, inflacja

134

Optimized by www.rmageOptimizer.net



3CL_

ia£^s^ & ud. ~~ ns <%/^-

6£ > 2

^k ?

Q^^
15. -CYJNY I POCHODNE; -WACYJNY I POCHODNE; -YJNY I POCHODNE

DIa tej grupy koricdwek jest charakterystyczne zapisywanie ich koricowej zg+oski:

-cyjny

•cjalny

-cjonalny

— po+aczenie znaku „-cja" ze zmniejszonym potaezeniem ,,-ny":

z>__ O*^. ZJT~1^L
stacja stacyjny lekcja lekcyjny fikcja fikcyjny

\^>^L ^L

-wacyjny
-zacyjny

-lizacyjny

-tyzacyjny
-nizacyjny
-ryzacyjny

sanacja sanacyjny /ambicja / prowtncja
'ambicjonalny prowincjonalny

emocja emocjonainy socjalny oficjalny

po+aczenie znaku ,,-wacja" ze zmniejszonym potaczeniem ,,-ny":

obserwacja obserwacyjny organizaqa organizacyjny

~Z7—

-Yiny
-ywnv
-iczny

-(t)yczny

-cjalistyczny

-cjonafistyczny

demokratyzacja demokratyzacyjny kanalizaeja kanalizacyjny

— pofaczenie ,,-ny" podniesione po „y":

awaryjny seryjny masywny sugestywny ekskluzywny
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taktyczny

Pordwnanie

g- ,/-' ~//
y

r/"' ^
iktyczny

<

^log»czny specjaiistyczny raqonalistyczny nacjonalistyczny

Z^H...
specjalny specjaiizacyjny specjalistyczny demokratyzacyjny dsmokratyczny

Do znak6w koricowek ,,-cyjny", „-wacyjny" i ,,-YJny" mozna doprsywad inne
znakh

TV - =̂—^ y^~
lekcyjnych sanacyjnemu

CWICZENIE 51

a.

centraitzacyjnego aklimatyzacyjne masywnymi taktycznej
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Ay

^L^.

'/>~ 6T--

//? /^ e/z.

a*s

^—#=

^v*
yy

/v 1

OH*<*>-.£. Co A17"

?2L

^~~-

y^A /"7-^7

y

yz M rAv/^^ -

4=^ //^

^2-^:&

C/^n&£.~

~^k Mz

CZYTANKI STENOGRAFICZNE

1. ZASOLENIE BALTYKU I MORZA CZERW0NE60

2. OPADY A SASIEDZTWO MORZA
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& J

3. ROZMIARY ZNAKOW TOPOGRAFICZNYCH

feast*-
/&*S's-.tiu

Jn£" A
„„£W

4. W EUROPIE BRAK PUSTYN

JEh if ^-af g£^

5. DLAC2EGO EURAZJ^ PODZIELONO NA DWA KONTYNENTY

^Vr-^y-^ * „<S«^-. ^£-
/l^ n^i jt~*/.

- ff/h A .tfseg*^ . vZy
^

<y ^ jff^dg* Z2__

6. ZAMARZAN1E SZYB

j£jrj% *Jg- 4/9^-
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_r_^_ - //Z^ ~, ./? <*L-

7. GORY SWIEJOKRZYSKIE MNIEJ STROME NIZ KARPATY

a
^zz5^

„^"i.« cL^„.<z-«>lL-.„-Z. 2_I

^ 'JL....&-

8. TOPNIENIE SNIEGU

j&f*_ ^&~ *#JL z- ^^-^^2^6

^t-X^^ ~./L .*-*-7^.»-JL-/ttr

9. DZIEN I NOC

> S2L A&S-J?
f

i^L

-f^-.

10. UROKI BIESZCZADOW

1 denudacja: catoksztatt procesow geologicznyeh prowadzqcych do obniiaaa i wyriwmmo

powierzchni Iqdow 139
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_^<o/i<^^

ir£Ly ^..„£/2^„..d?z=>cZ:-

1. STARE MURY C2ERSKA

'^^<QJ32.

Z^..-^JLJ3LJ^L=-^L^^- fy /̂ tLL. jEUL.

XX^y <?_jzf- ~ZP 7-

~T
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ZESTAWIENIE SKROTOW

A.

T

aby

administracja

administrator

agencja

jT agitacja

agitator

-?

albo

analiza

Anglia

antagonizm

aparat

aparatura

argument

7*~ autonomta

awangarda

B.

itl

—Imj^..

bardzo

bank

badz

badicte

t̂fy
agronom

agronomta

akademia

akqa

aktualny

aktyw

-f-

-r-

armia

artyku*

atmosfera

Austria

Australia

autentyczny

badzie

{s^f badzierny

/*
Tjty bezwaronkowy

J&

&£.

bez wzgledu

biblioteka

biurokracja
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blok

bogactwo

bowiem

budowa

_ /_

burzuazja

by6

byfbym

bylibyicie

c

eel

charaktar

chce

y^/ chociaz

142

choc'

ciezki

CO

czas

ff7%> demokracja

czerwiec (czerpad)

czesto

demokratyzm

demokratyzacja

dia

d*ugo (dHjgi)

-JGSl
czeic

cztonek

czlowiek

czwartsk

czynnik

D.

deklaracja

delegacja

dtuznik

dobrobyt

dobry

dobrze

/ doskona-hy

dostateczny

dotychczas

,02l„..

Zf2.

dotyczy

dowod
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duzy elektrycznosd Q Francja

dyscyplina energia H front

clyktator / ewentualnie /* fundament

dypiomacja C 21 fundusz

~Z dyrektor fabryka funkcja

A^^ dysponent fabrykacja Q

.yAU.

dztennik

dzis

"3

zx

fabrykat

fakt

gatunek

12 ***

E. faktura gdzie

egzystencja // faszyzm general

ekonomia // finanse gigant

/ eksperyment :zli. flota gieboki

:z

eksploatacja

eksport

~K forma

/ : fragment

giowny

godzina
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gospodarka

granica

- 3l

n^ gnipi (grudaarf)

H.

^
hands!

htstoria

inaczej

inicjator

inicjatywa

inteligencja

istnied

-Vs

v- internacjonalizm

interpelacja

i*

Japonta

jeden

jednak

**- .. interpretacja jednakze

hutnictwo

hutnik

interwencja

instrukcja

jednolrty

jednostka

i.
y(S> instmktor jest

iioSd

/ ilustracja

instytucja

S2& tnwestycja

~1T~ jeszeze

jezeli

~/y - ~7 imperializm Jf^* inwentarz juz

^P \m wi^kszy 21 inzynier
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K. koJektyw konsument

~j£L

~Z£.

kadencja

kaprtai

katastrofa

Asf "a***

~ZF~

tcazdy

kiedy

kierownik

kierunek

kilka

STL

# kilkadziesiat

y")

kilkakrotnie

kiikanascie

/\/ klasa (kultura)

kocnitst

\

komplet

komunikacja

komunizm

konferencja

koniec

/ koniecznie

konkurs

konosament

/ konstrukcja

»

/ konstruktor

/ konstytucja

f)
{&& konsuttacja

~S

kontynent

korttyngent

_^7____ korespondenqa

jr^_ korespondent

Krak6w

^^O kredyt

~^7 krttki

krytycy2m

kto

ktdry

kwalifikacje

... (kwalifikacja)

KWI&ClBfl
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L.

z£ laborant

Lenin

Jenrnizm

//*• lecz (lezy)

ledwie

ZZI

#

Iitef3tura

lub

ludzie

Z2S **

t.

M.

::z

ma

magazyn

magazynier

maksimum

marzec

maszyna

t~-£ material-

-755'

metoda

metodyka

mianowicie

miejsce

miesiac

rozy<5 (taczyc) £?** miedzy

£^* miedzy innymi

.^Z.
/v' militaryzm

q minister

ministerstwo

minimum

minuta

]^r'_m mtody

~T. mniej wiecej

/V~^ mocarstwo

a
mogJo

monopol

mowa

moie

mozliwy
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jl
mozna natychmiast niewieie

JMMKw m6wid

myfl

N.

na

-jO^C—

nabyd

nacjonalizm

naczeinik

nad

najbardziej

namowa

nasz

nawet

nie bardzo

nie chce

niedziela

niezb$dny

niezwiocznie

niebawem TJr niezwykle

7^C5"

~7TlZ

nowator

nowy

nie kazdy Q^

niekiedy

niemozliwy

nie ogramczany

nie ogramczony

(nteograniczony)

_^L

obowiazek

obywatei

oczywiscie

odbyd

^^f) niepodleg+osd -35L.
odmowa

„..^Q.
narod

natomiast

JT* nier6wny -^27*1 odPowiedzialno^

*=£>? nierownomierny odtej
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—?(/ odzewnatr*

og6lny

ogromny

okolicznoSd

parlament

patriotyzm

/ paidziernik

pe*m/

poniedzialek

pomewaz

pospieszny

postulat

okota pewien potQzny

jT/ olbrzymi

/__" oproa

plan

pod wzgfedem

organizacja />f pofcoj

potrzeba

potwierdzid

pozwolente

Q Y oszcz^dnoic

o£wiata

oto (otdz)

p.

polityka

Polska

poJozenie

pomagac

£, pf»ca

prefabrykat

148

paristwo

_J?

pomoc £^3 prezydent

pomyil
pomysl

"/77
(jf/ problem
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^=

procent

proces

producent

ZI przedsiQbiorczogd p

JZL

przedsi^btorstwo

pynbyc

*£- racjonalizatorstwo

JCL

produfct

(£/ proletariat

£f_ przemowa ^y^ redakqa

przemyst ^^: nferat

protetanus

propaganda

£^ propagator

proporcja

^/ proporejonalny

przeszlosd q/^^" reterencje

/^> propagacja {•Or przewodnictwo q/^^V referent

^ prostopadry

<^
„ - P^ci

^

j£

przybyd

przyczyna

prryczyniad

przynajmmej

£
pfzysz-roSd

reformacja

reguiacja

rejestracja

reprezentant

przypuszczac -^^y reprezentacja

&rf rewolucja

przede wszystkim /C^\ punktualnofeS ^p rezerwa
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qj^ rezolucja

.i2^L-
rszultat q/* ryz*k

S2

sojusznik

fvayd rzecz
Cr

socjalizm

XL robi<5 q/ 1**' rzeczywiscie spo-heczeristwo

2! robotnik s.
spcleczny

^= rozkwit
.J**£.

sekcja T2T jp«6b

rozpowszechn ienie

rozporzadzenie

sekunda

selekcja

sprawiediiwy

stopten

rozwdj i^S »wja strategia

rowniez

rownolegfy
^-cd-

stebte

si<?

2H strona

7
/^_ stwierdzid

"•=^P rdwnomierny skladnik styczeri

^ rowny skutek sukces

r6zny £= sobota suwerennold
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f 5¥W5J

^

jLO.

system

sytuacja

scrag

szeroki

szkoia

szybko

szybko&i

sroda

X^) £wsadomo$d

A
&,

"irv

„*£.

J5*L.

^2..

tamtaj

tamten

tamt^dy

te

technika

tech'nik

tsj

ten

termin

to

X swiat

trzaba

tu

tutaj

twierdzid

tworzyd

tworczos<2

j^Z^l *****

Q_
/^/ tylko

tym razem

tym wi^kszy

towarzysz y^

T. o/" traktat y^=L uaktuainic

ta

i£
tarn (tym) Q

transport

trud

uaktywnic

ubezpieczenie
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:z

udoskonatig

uklad

zzr uptyw

—j& ustrdj

Mil— I

q/ uwarunkowa£

¥-
owczesny

tiwzgledmd

w.

:zz

zzz

-^
y

waga

Warszawa

warnnek

wazny

wbrew

wewn^tra

wiekszo&

/
wkfea

wide

wielki

yr wizytacja

wizytator

/^Jr wiasny (walka)

/jr wiasciwy

><
wntosek

^ wnioskom

2 wobec

J?
wogole

/
-^^
/ / wokolo

/ wowczas

. y^» w rezultacie

wrzesieri

wskutek czego

wspaniaty

wspdlny

wspdlnota

wso6^zawod-
nictwo

wszechstronny

wszedzie

wszystko

^-T/ wtorek

A^ wycieczka
-..

—

ts.

7
r~}">'""

wykJad
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J swdj

system

sytuacja

v£

CriS

A*

tamtej

tamten

tamtedy

trzeba

tu

tutaj

F

.-*> W lllW

szereg

szeroki

szkofa

szybko

szybko^d

sroda

"7T

""•yryr-'"

J3Z.

iGxL

te

technika

teehhik

tej

tan

termin

-^

=£
_£__

twierdzic

tworzyc

tworczos^

tydzieri

tylko

tym razem

IZ3 swiadomo£c to tym wi$kszy

f swriat towarzysz |J s

T.

£.
tarn (tym)

O^.

o

traktat

transport

trud

uaktuainic

uaktywnic

ubezpieczenie
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:z

udoskonalte

uktad

zz: uptyw

—7^ urtroj

wq

"

q/ uwarunkowa£

owczesny

uwzgiQdnid

w.

~7~

S

Z3E

waga

Warszawa

warunek

wazny

wforew

y wewnatrz

-7^) wie.kszoi6

/
wktzi

wiete

wielki

yr wizytacja

wizytator

/Tr wlasny (waika)

£X^ wfasciwy

wniosek

*** wnioskom

2, wobec

r-

—

Z2ZI wo96,e

/
/ / wokoto

wowczas
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wymaga

wytw6rczo£6

wytyczne

wysej

wzajemny

wzgiad

-J—

7

Z.

zarzadzenie

zasada

za wide

zawisty

zawsze

zdolnosc

zebranie

zreutq

zupeiny

zwany

y/_^-* zwiazek

:iz:

zwierzchnik

zwiez+y

zwiaszcza

zaborczy zesptt zwyciestwo

** zadanie

zakhxi

zaledwie

zamiast

zezwolenie

zagadnienie ^^^ zgoda

zgromadzenie

zjawisko

zwyczaj

zwyczajny

zwykle

2.

zjednoczenie . ze

-r
2-- zapytac znaczeme __^L zefay
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TtUMACZENIE CW1CZEN 1 - 7

CWICZENIE 1

baba, babka, zaba, taba, bal, kabala, bak f Alabama, czapa, czapka, czacza, macza,

bacz, palacz, lamacz, hak, hamak, fach, Bach, macha, waha, pcha, latwa.

CWICZENIE 2

gafa, gag, gapa, gama, gaza, gmach, Haga, Aga, agawa, bagaz, gmatwa, szafa, kaszka,

szkapa, szpak, szach, wasz, masz, kamasz, falsz, palasz, czasza, czaszka, apaszka,

wasza, pasza, kasza, baca, palac.

CWICZENIE 3
a.

tama, taca, tabaka, wata, chata, baszta, mata, tata, akta, szpalta, bat, kat, alt, akt,

szpagat, maszt, sak (ssak), Saba, smak, salwa, sadza, masaz, kasa, pasma, psalm, tasak,

asfalt, wasal, bas, as, kwas, lampas, rak, rasa, rata, Rawa, rampa, rdza, para, Sparta,

lampart, frak, farsz, farma, marka, martwa, marsz, marza, brawa (barwa), Barbara,

makabra, bramka, Abraham, barszcz, Arab, arak, ar, Sara, smar, bar, rabarbar, dam,

dama, data, dbala, parada, lada, padam, Ada, rada, arkada, Adam, czardasz, szpada,

lad, sad, nam, nawa, narta, namaszcza, nasada, narada, napad (napadl), rana (ranna),

nagana, Hawana, arkana, sarna, kanapa, kanal, banalna, gang, banan, szansa, awans,

fanfara, Ian, chan, szatan, baran, kaftan, kasztan, szampan, balwan, dzban, barba-

kan, Wanda, banda, bandaz, szantaz, sandal, wandal, kantata, antaba, kant, amant,

bazant, patent, baza, faza, zmaga, zgadl, zbada.

c.

Kapal lak. tamal p>al. Masz palac. Macham warn. Mam frak. Badam was. Czarna

farba. Dasz nam fant. tadna sanna. Baza badacza. Mam akta. Mala palma. Ladna

mala lampa. Spada dzban. Dam warn maszt. Spadl sandal. Mala lapa psa Asa.

Dam warn rabarbar. Badacz bada kanal. Mala sarna spaia. -Latwa kabala. Barwna

szata Adama. Hamak brata Rafala. Banalna farsa. Martwa zabka. Adam bada nas.

Ladna mala lalka. Spada mapa badacza. Agata lapala pasma. Spadl nam bandaz.

Mala farma. Paszcza Iwa. Dam warn szczaw. Rafal zgadl. Ala spala. Wandal lamal

parkan. Lalam warn barszcz.

CWICZENIE 4

a.

Wasza szansa bardzo mala. Kazdy ma czas. Co warn dam? Co pada na nas? Czas

na bat. Szach albo mat. Raz mam czas. Kazdy palac ma dach, Sam dam warn kaf-

tan. Adam ma bandaz. Rafal sam was zbada. Hanka sarna nas zbada. Bardzo ladna

fraszka. Dam warn szczaw albo rabarbar. Ananas albo banan. Czas na was albo na

nas. Dasz nam smar. Na co masz czas?

b.

Farba czarna jak sadza. Nasz sad ma parkan. Tarn park lub las. Ten zak wszystko

zgadl. Tarn spala Tamara. Gdzie Wanda ma bagaz? Bardzo mala ta altana. Bardzo

ladna ta nasza lalka. Wszystko dla nas. Szach ma czas na wszystko. Tym razem mam
dla was czas. Raz ten a raz tamten pas. Ten chan ma palac. Ten sam arak. Ladna

tamta salka. Co spada na tamten dach? Jak pan spal? Ta dama ma czar. Ta baza dla
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was. Tymczasem ma pas. Jeszcze raz da nam fant. Ladna ta ballada. Ta babka ma
smak ananasa. Masz jeszcze ten mandat? Narazasz nas na szwank.

CWICZENIE 5

a.

kran, krata (karta), krab, kraksa, kara (kra), karp, karat, karawana, masakra, wrak,

wraea, warta, warga, gwara, kwarta, kwarantanna, warczal, chart (hart), harda,

Sahara, haracz,. harfa, chrapal, tara, taras, targ, tarka, tarcza, latarka, katar, tatarak,

Tatar, ktan, kiamal, kfaps, szklanka, szkiana, klacz, kalka, szakal, klamra, klamka,

wale, wat, wlada, chlapal, haias, haida, chatwa, haika, penal, ratalna, atlas (atlas),

talk, lata*, waza, nakaz, hazard.

b.

Dam warn atlas. Wladza da nakaz. Gdzie ta tarcza? Sardzo smaczna chalwa. Nasza

waza szkiana. Ta szklanka dla was. Klamal, ze masz tatarak. Fatalna kraksa. Czar-

na latarka. Gdzie ten gwar? Tym razem ma katar. Gdzie ta barwna szklanka. Ten
wale dla nas. Nasza altana ma taras. Wracam na czas. Chart warczal na nas.

CWICZENIE 6

a.

grad, gra, gram, gracz, grab, garai, hangar, nagrana, graca, szarfa, szara, szarza,

szrama, szarak, szarwark, szarada, szarpat, car, carat, Gaf, gala, galka, galgan, mgia,

nagta, zglasza, szpargal, szal (szat), szalas, szala, szalka (szlak), sztam, szlachta,

szlaban, cal, calka, cala, gaz, gazda, gaza, zla, zlana, ztapana, zlamana, mazat,

zmazata, bazalt, fza, Balzak, kazat, twarz, szafarz, katamarz, kramarz, grabarz,

zraz, bazar, larwa, alarm, tarla, szarlatan, gral, glaz, malarz, wachlarz, dar, radar,

darla, dartam, dat (dal), zdal, dala, padla, padata, zgadla, nagadal, mdia, sadzal,

naradzal, zar, zart, zarla, narazal, Dzakarta, maharadza.

b.

Latwa szarada. Tymczasem mam ten sam garaz. Zlapalam sandacza. Tarn ktadt

zraz. Rdza zarla wrak. Ztamal wachlarz. Malarz mazal dzban. Gratam dla was
walca. Baca ma szalas. Sztam sama na targ. Dai nam talk. Kazdy tapal szaraka.

Zgrabna dama. Tartam twarz. Klamal, ze masz garaz. Ranna sama padla. Zgtaszat

wszystko na czas. Gazda dal nam bat. Masz jeszcze czas na hazard. Gdzie ten ka-

tamarz? Tarn spadt grad. Ja harfa dla nas. Gdzie wasza szarfa? Maharadza wracat

na taras. Zlamana klamra. Zal nam lata. Caia nasada zta.

CWICZENIE 7

a.

blacha (btaha), blaszka, blaszanka, blaga (btaga), szabla, btawat, blat, blada, Bianka,

btam, plaza, plakat, plama, ptaszcz, ptacz, ptachta, plaga, plac, czapla, sptaw,

kaptan, plant, ptaz, Mtawa, flaga, flaszka, flanca, flanka, tafia, cztapat.

b.

Ladna szkiana tafia. Malarz dart plakat. Zmazana plama. Darlam btam. Szkartat-

na flaga. -Ladna plaza. Nagla mgta spadta na plac.

155

.Optimized by wwW.ImageOptimizer.net



Wydawnictwa Szkofna i Padagogtezna 1981 r. Zam. 29. Wydania V
poprawione. Nak+ad 10 000 + 180 e«z. Ark.wyd.12,7. Ark.drak.9.75.
Papier offset. kl.V, 70 g 61 x8S. Oddano do raprografil 13 marca 1981

.

Druk ukortczono w kwiainiu 1981 r. Cana z* 16,- MOiW .,17".

Druk: Partitwowt Studium Stenotypli I J«zyfc6w ODcych w Warazawie
Dzim* Wydawniczy, ul. Mokotowtka 16/20. Zlec. 307/81
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